
Beslut
 

1(8)

2020-02-13
 

Dnr
551- 3454-19
Anl.nr: 
0484-050-003

Miljöprövningsdelegationen

 

Eskilstuna Energi och Miljö AB
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna

 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Slutliga villkor för Ekeby avloppsreningsverk på fastigheten Ekeby 2:5 i 
Eskilstuna kommun 
Verksamhetskod 90.10 enligt 28 kap. 1 § samt 90.161 enligt 29 kap. 30 § Miljöprövningsförordningen 
(2013:251)
2 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar med stöd av 22 
kap. 27 § miljöbalken att följande slutliga villkor ska meddelas för Eskilstuna Energi och 
Miljö AB (bolaget), orgnr. 556458-1907, med anledning av utredningsvillkor U1 i 
tillstånd enligt miljöbalken meddelat den 26 april 2016 (dnr 551-467-15) av 
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Villkor 22.
Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot) i det utgående behandlade 
avloppsvattnet får som kvartalsmedelvärde och begränsningsvärde inte överstiga 0,2 mg/ 
liter.
Den totala utsläppsmängden av fosfor (P-tot) får som begränsningsvärde inte överstiga 3 
ton per kalenderår. Med utsläppsmängd avses mängden totalfosfor i utgående behandlat 
avloppsvatten inklusive bräddningar från reningsverket.

Prövotiden U1 som föreskrevs i tillståndet avslutas härmed. 

Redogörelse för ärendet
Tidigare beslut 
Miljöprövningsdelegationen meddelade tillstånd till befintlig och utökad verksamhet 
för Ekeby avloppsreningsverk den 26 april 2016 (dnr 551-467-15). I beslutet uppsköt 
Miljöprövningsdelegationen bland annat avgörandet om vilka slutliga villkor som ska 
gälla för utsläpp av fosfor. Utredningsuppdraget har följande lydelse.

Kungörelsedelgivning
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U1. Avgörandet av vilken halt som kvartalsmedelvärde och som begränsningsvärde i 
mg/l samt utsläppt mängd per år som ska gälla för utsläpp av fosfor i utgående vatten 
skjuts upp under en prövotid. Bolaget ska under prövotiden utreda de tekniska samt de 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av hur ett begränsningsvärde för fosfor på 
0,15 mg/l i utgående vatten kan innehållas vid en maximal anslutning på 150 000 pe. 
Utredningen ska på ett fördjupat sätt belysa möjligheterna att genom reningsåtgärder och 
åtgärder i ledningsnätet i syfte att begränsa mängden ovidkommande vatten (dag-, 
dränerings- och grundvatten, reducera utsläppen av fosfor till ovan nämnda 
begränsningsvärde. Resultaten av utredningen ska redovisas till Miljöprövnings-
delegationen senast den 1 maj 2019 med förslag till slutliga villkor.
Ärendets handläggning
Bolaget inkom den 30 april 2019 med en prövotidsutredning. Efter att bolaget inkommit 
med kompletterande uppgifter den 20 september 2019 har prövotidsredovisningen 
remitterats till Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun och 
Länsstyrelsen i Södermanlands län samt kungjorts i Eskilstuna Kuriren. Nämnden och 
Eskilstuna naturskyddsförening har inkommit med yttrande. Naturskyddsföreningen har 
getts möjlighet att lämna synpunkter på nämndens yttrande. Bolaget har bemött 
yttrandena.
Sökandens prövotidsredovisning
Utredning om 0,15 mg/l totalfosfor ut från avloppsreningsverket
Bakgrund, nuläge
Avloppsreningsverket har körts med förfällning en längre tid med en konstant dos av 
kemikalier. I dagsläget håller bolaget på att införa och optimera efterfällning för att 
förbättra både fosfor- och kvävereduktionen. Initialt kommer dosen för efterfällning att 
vara konstant. Därefter kommer dosen styras av belastning. Detta driftsätt kommer att 
resultera i en stabilare process.
Halten närsalter ut från verket har hittills endast påverkats av en slutsedimentering utan 
tillsatts av fällningskemikalie, vilket medfört att en del löst fosfor lämnat reningsverket 
efter slutsedimentering. Den lösta fosforn kan med hälp av en fällningskemikalie 
reduceras som partiklar i efterbehandlingssteget. Mängden totalfosfor i avloppsvattnet ut 
från slutsedimenteringen reduceras i efterföljande våtmark med 0,1 mg/l (konservativt 
beräknat). Uppehållstiden i våtmarken är cirka 7 dygn, beroende på flödet.
Bolaget har genomfört flera kapacitetsstudier i våtmarken. Den senaste utfördes år 2018. 
I studien föreslås åtgärder för att underhålla våtmarken så att fosforreduceringen kan 
bibehållas. Enligt studien kan en längre uppehållstid i våtmarken ge en förbättrad 
fosforrening. Detta skulle eventuellt kunna erhållas genom att öka våtmarkens yta eller 
med hjälp av så kallade flytväggar som tvingar vattnet att passera en längre väg. Bolaget 
avser att utvärdera redan pågående kapacitetshöjande projekt innan några ändringar av 
våtmarken blir aktuellt på kort sikt.
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Utredning
Efterbehandling av avloppsvatten efter slutsedimentering syftar till att reducera mängden 
fosfor när höga krav ställs på fosforreducering. Detta kan göras med hjälp av filtrering, 
mikrosilning, flotation eller polering i våtmark.
Sandfiltrering
Det finns kontinuerliga filter som dynasandfilter. Kostnaden för att installera sandfilter 
beräknas bli hög för en belastning som motsvarar 150 000 pe. Kostnaden beräknas att bli 
cirka 100 miljoner kronor. Ytan för att installera dessa filter är 2000 m2.
Skivfilter
Skivfilter är ett bra alternativ som kommer att kunna ge låga halter i utgående vatten. 
Bolaget anser inte att det är ett attraktivt alternativ vid dagens belastning men kan vara 
nödvändigt vid ökad belastning. Mikrosilning sker med hjälp av vävda dukar, vanligen i 
metall eller polyester. Duken spolas kontinuerligt och ingen filterkaka ansamlas. 
Mikrosilning är yteffektivare än sandfilter. Kostnaden för att installera dessa bedöms vara 
17 miljoner kronor vid 150 000 pe.
MBR
En MBR-process levererar sannolikt ett bra resultat och är en stabil process, det är dock 
en dyr lösning i förhållande till andra tekniska lösningar för fosforrening. Kostnaden blir 
minst 200 miljoner kronor. Syftet med MBR teknik är normalt att förbättra 
kvävereningen.
Kemisk fällning
Det går att sänka utgående halter fosfor med en högre dos kemikalier. Det svåra är att 
kunna garantera halter under 0,2 mg/l fosfor, då det saknas ett fysiskt hinder för eventuell 
slamflykt. Om verket fortsätter med förfällning till en belastning om 150 000 pe blir 
kostnaden för kemikalier 0,73 miljoner kronor. Om verket driftas för efterfällning blir 
kostnaden cirka 3,6 miljoner kronor.
Verket är byggt och förberett för att kunna efterfälla fosfor. Det utgör för närvarande 
driftstrategin. Inga större nyinvesteringar behöver göras. Den första tiden med 
efterfällning har visat på goda resultat avseende fosforreduktion. Onlinemätning av 
fosforhalten ut från verket har varit mindre än 0,2 mg/l som dygnsmedel under 
testperioden.
De delar av verket som omfattar efterfällning är i stort behov av renovering. Dessa 
åtgärder kommer leda till ökade kostnader för detta alternativ.
Slutsedimenteringen behöver klara av att hinna med att sedimentera mängden slam som 
bildas. Rekommendationen från Svenskt Vatten är att slutsedimenteringen ska ha en 
ytbelastning om 0,5 m/h. I nuläget är ytbelastningen 0,7 m/h och vid 150 000 pe kommer 
ytbelastningen vara 1,5 m/h. Detta kan åtgärdas genom att en polymer tillsätts som 
koagulant för att effektivisera sedimenteringen i takt med ökad belastning på verket.
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Slutsats
Kemisk fällning får ses som det mest attraktiva alternativet i och med att utrustningen 
redan finns på plats. Det är också det mest ekonomiska alternativet och bör med dagens 
belastning vara tillräckligt för att åstadkomma en tillfredsställande fosforreduktion.
Avloppsreningsverket visar i nuläget bra resultat med efterfällning och tillsammans med 
reduktionen som sker i våtmarken finns det goda förutsättningar att reglera fosforhalten 
så att mängdvillkoret om 3 ton fosfor/år uppfylls även vid ökad belastning dock troligtvis 
inte ända upp till ansökt maxbelastning. Detta driftsätt passar också in i den tänkta 
framtida utformningen av vattenreningsprocessen med avseende på ökad kapacitet för 
rening av kväve.
När belastningen ökar behöver verket kompletteras med filter för att säkerställa att 
slamflykt inte sker.
Utredning om tillskottsvatten
Andelen tillskottsvatten för Ekeby reningsverk har minskat stadigt under åren 2012-2018, 
från 62,5 % till 55,0 % till följd av de åtgärder som genomförts på ledningsnätet. Bolaget 
redovisar genomförda åtgärder i den årliga miljörapporten. Tekniska åtgärder har även 
genomförts i reningsverket, genom införandet av efterfällning med järnklorid under år 
2018 för att reducera mängden fosfor i utgående vatten. Parallellt med dessa arbeten 
genomförs åtgärder i ledningsnätet för att reducera mängden tillskottsvatten. 
Aktuell åtgärdsplan för ledningsnätet framgår av Reinvesteringsplan Ledningsnät VA -
Eskilstuna kommun 2019-2024 med dnr EENI.8105. År 2019 gjordes en omarbetning av 
Saneringsplan och Förnyelseplan för Eskilstuna kommun. Åtgärderna i dessa planer 
resulterar oftast i samma effektmål. Därför beslutades internt att Saneringsplan och 
Förnyelseplan ska ersättas av en gemensam Reinvesteringsplan. Syftet är dels att skapa 
bättre förutsättningar för prioritering av åtgärder dels att göra det tydligare. För att 
ytterligare tydliggöra fokus och förbättra uppföljning av effekterna från utförda åtgärder 
har organisationen inkorporerat målsättningar i intern verksamhetsstyrning. Målsättningar 
är framtagna med exempelvis vedertagna riktvärden i branschen och/eller uttrycker 
ambitionsnivåer baserat på erfarenhet och rådande förutsättningar. Värt att nämna i 
sammanhanget är att det saknas vetenskapligt underbyggda fakta om korrelationer mellan 
exempelvis förnyelsetakt och mängden tillskottsvatten.
Bolaget genomförde år 2017 en övergripande kartläggning av tillskottsvatten. 
Kartläggningen baserades på översvämningsstatistik, bräddningstillfällen, analys av 
belastningar på den allmänna anläggningen, påverkan på recipienter och befintliga 
ledningsnätets kondition samt uppföljning av äldre utredningar.
Åtgärder har identifierats i de områden där de ger störst effekt. Exempel på åtgärder som 
lyfts fram är:

 Komplettering av dagvattensystem

 Tätning av brunnar i lågpunkter

 Identifierat lämpliga ytor för avskärande diken intill skogshöjder

 Identifierat markområden som är lämpliga för dagvattenhantering
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Bolaget har fastställt en strategi för det fortsatta arbetet. Strategin är att börja med 
åtgärder i de yttre områdena och arbeta mot stadskärnan eftersom belastningen av 
tillskottsvatten börjar i de yttre upptagningsområdena och ackumuleras i områden 
närmare stadskärnan. 
Vid behov byggs nytt system för avledning av dagvatten, då avsaknad av dessa är 
grundorsaken till tillskottsvatten, bräddningar och källaröversvämningar.
Medelbelastningen av totalfosfor in till verket var under år 2018 189 kg/dygn. Under ett 
kraftigt regn, vilket ger ett fördubblat inflöde, motsvaras belastningen av fosfor till 326 
kg/dygn. Detta visar att det finns starka incitament för att hindra tillskottsvattnet att nå 
verket.
Yrkande
Bolaget yrkar på att villkor avseende utsläpp av fosfor kvarstår som det lyder i 
prövotidsföreskriften. Mängdvillkoret i sig medför att bolaget måste genomföra stegvisa 
förbättringar avseende både inkommande vatten i ledningsnäten och 
vattenreningsprocessen på verket när belastningen ökar. Att bestämma ett för snävt 
haltvillkor kan medföra suboptimeringar som i sin tur kan leda till att den totala 
miljöpåverkan ökar.
Förslag till villkor
Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot) i det utgående behandlade 
avloppsvattnet får som kvartalsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/ liter.
Den totala utsläppsmängden av fosfor (P-tot) får inte överstiga 3 ton per kalenderår. Med 
utsläppsmängd avses mängden totalfosfor i utgående behandlat avloppsvatten inklusive 
bräddningar från reningsverket.

Yttranden
Miljö- och räddningstjänstnämnden anför i huvudsak följande. Utredningen uppfyller 
inte kraven i utredningsvillkor U1. Utredningen belyser inte på ett fördjupat sätt de 
reningsåtgärder som kan genomföras på avloppsreningsverket eller åtgärder på 
ledningsnätet i syfte att minska ovidkommande vatten för att reducera halten fosfor till ett 
värde under 0,15 mg/l i utgående vatten vid en maximal anslutning på 150 000 pe.  
 Utifrån den utredning som inkommit kan nämnden inte bedöma om bolagets förslag till 
slutligt villkor för fosfor på 0,2 mg/l per kvartal och en maximal utsläppsmängd på 3 ton 
per kalenderår är rimligt eller om det är miljömässigt och ekonomiskt skäligt att ställa 
strängare krav.   
 Om slutliga villkor ska fastställas anser nämnden dock att det är av vikt att villkoret 
motiverar bolaget till åtgärder både på ledningsnätet och vid avloppsreningsverket utan 
att villkoret blir strängare än nödvändigt.
Eskilstuna naturskyddsförening anför i huvudsak följande. När det gäller de konkreta 
frågor som utgör svar på ställda kompletteringsfrågor anser föreningen att bolagets svar 
är ovidkommande och undvikande, man blandar och ger, allt för att undvika de egentliga 
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frågorna som ställs. I stora drag håller vi med om Miljö- och räddningstjänstens 
synpunkter. Dock har vi följande tillägg:
Fråga 1: Det här är en fråga som inte bara bör gälla lokala avloppsreningsverk, det bör 
vara en fråga för branchorganisationen att sörja för forskning och utveckling av 
fosforfrågan. Det är inte ett lokalt bolags högsta intresse att ta fram förslag på bästa 
möjliga teknik då de som ”regel” har som högsta prioritet att ha så billiga lösningar som 
möjligt (det framgår i alla fall som viktig fråga för lokala politiker, förmodligen i alla 
kommuner i Sverige). Här bör lagstiftning eller andra tvingande krav tas fram på 
nationell nivå. EU;s ramlagstiftning gäller ju men vi anser nog att medvetenheten kring 
denna lagstiftning är mycket måttlig om den överhuvudtaget finns på kommunal nivå. 
Fråga 2: Vi skulle vilja se en komplett översyn och utvärdering av våtmarkens funktion, 
både vad gäller fysisk, kemisk och biologiska funktioner. Vi har tidigare konstaterat att 
Jättegröe är vida utbredd i våtmarken vilken verkar yttäckande med sin rotfilm och 
därmed förhindrar växtligheten under dessa att växa upp och därmed snabbar på 
strömmen, i stället för att optimera kontakten med undervattensvegetationen som bör vara 
det optimala för reningskapaciteten. Det kan också bidra till så kallad intern belastning 
genom att reducerande förhållande kan uppstå av de högt belastade sediment som säkert 
våtmarken innehåller, det bör i alla fall undersökas. 
Fråga 3: Här finns fler högst relevanta frågor, vad är det för tillskottsvatten som belastar 
nätet? Är det grundvatten, takdagvatten eller gatu- och parkeringar? Alla typer av 
dagvatten påverkar reningen men samtliga skall inte till reningsverket, här måste nog ett 
typ av betalningsystem införas för att få upp frågan på bordet, den som inte kan/vill eller 
bryr sig måste fås att betala för tjänsten att kommunen omhändertar deras dagvatten 
(frågan är snarlik fråga 1 om det här med billigaste lösningarna, för Mälaren kan inte 
”betala” dessa i längden).

Bemötande
Frågan om ett skarpare krav på utsläppt halt totalfosfor är komplex och måste sättas i 
sammanhang till andra aktuella utmaningar såsom ökad belastning till 
avloppsreningsverket och skärpta krav på andra parametrar, till exempel reduktion av 
totalkväve och läkemedelsrester. Bolaget har i flera år arbetat med att ta fram en 
strategisk plan för Ekeby avloppsreningsverk och har i styrelsen tagit ett inriktningsbeslut 
på ett antal åtgärder som ska genomföras för att stegvis förbättra reningsverkets prestanda 
och förbereda verket för en ökad belastning, upp till 150 000 pe. Det kan, om man inte 
varit involverad i hela tillståndsprocessen, vara svårt att ta till sig komplexiteten i 
frågeställningen. Vi kan inte besvara frågan om skärpt gränsvärde för totalfosfor utan att 
se till reningsprocessen och dess behov av förnyelse som en helhet. Bolaget har i sin 
utredning beskrivit vilka tekniker som finns att tillgå för att minska mängden fosfor till 
recipient, samt fört ett resonemang kring rimligheten i att införa dessa tekniker. En 
reinvesteringsplan, där det beskrivs hur förnyelse av ledningsnätet prioriteras och 
planeras finns och har kommunicerats med miljö- och räddningstjänstnämnden. En åtgärd 
som inte innebär större investeringar är att införa efterfällning vilket också har 
genomförts i början av år 2019, detta för att säkerställa att marginal finns till nu gällande 
gränsvärde på 0,2 mg/l (kvartalsmedelvärde) och maximalt 3 ton per kalenderår. Detta 
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har medfört att den utsläppta halten fosfor har stabiliserats på en lägre nivå än tidigare. 
För att kunna garantera en stabil nivå ≤0,15 mg/l totalfosfor behöver andra 
reningstekniker användas som slutsteg, exempelvis ultra- eller nano-filtrering. Då 
kommer påverkan på andra miljöaspekter att bli betydande, till exempel genom ökad 
energianvändning. Detta ska då ställas i relation till behovet i recipienten samt till den 
ekonomiska rimligheten. En investering i ett processteg med filtrering är betydande, i 
storleksordningen hundra miljoner kr. Ekeby avloppsreningsverk har i sitt tillstånd från år 
2016 även andra krav som gör att stora investeringar kommer att krävas, till exempel en 
skärpning av villkoret för utgående totalkväve och en utredning om införande av 
avancerad rening av läkemedel. Att i dagsläget göra en grundläggande teknisk utredning 
om införande av filtrering på utgående vatten i syfte att minska halten totalfosfor i 
utgående vatten bedömdes, när utredningen utfördes, inte som rimligt. Eftersom det i 
praktiken inte går att göra en sådan på ett tillförlitligt sätt ännu, då vi inte kan redogöra 
för den ingående belastningen till en sådan anläggning förrän de åtgärder som krävs för 
att förbättra reduktionen av totalkväve och läkemedelsrester är införda och utvärderade. 
Det är också möjligt (och troligt) att någon av dessa åtgärder kommer att ha en positiv 
effekt även på fosforhalterna. Dock återigen inte med den säkerhetsmarginalen att vi i 
nuläget kan garantera att en juridisk gräns om ≤0,15 mg/l totalfosfor. Det anges också i 
ovan nämnda vägledning att ett mängdvillkor kan vara ett incitament att ta hänsyn till 
inkommande mängd till verket, till exempel att minska mängden tillskottsvatten, samt att 
succesivt förbättra avskiljningen då belastningen ökar, vilket vi i utredningen redan 
konstaterat.

Miljöprövningsdelegationens bedömning.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att tillsynsmyndigheten inte anser att kraven i 
utredningsvillkoret om fördjupad redovisning av reningsåtgärder på 
avloppsreningsverket eller åtgärder på ledningsnätet har uppfyllts. Eskilstuna 
naturskyddsförening har framfört synpunkter om skötsel av våtmark, tillskottsvatten 
och bästa teknik.
I den del som avser ledningsnätet anser Miljöprövningsdelegationen att redovisad 
reinvesteringsplan kan tjäna som grund för arbetet med att undvika tillskottsvatten till 
ledningsnätet. Planen får betraktas som ett levande dokument som bör revideras 
fortlöpande. Arbetet med åtgärder mot tillskottsvatten till ledningsnätet kan 
tillsynsmyndigheten påverka i den löpande tillsynen liksom eventuella behov av 
skötselåtgärder i våtmarken.
Miljöprövningsdelegationen anser att utredningen är av tillräckligt omfattning och 
fördjupning för att ligga till grund för beslut om slutliga villkor för fosforutsläpp. 
Haltvillkor i form av ett begränsningsvärde om 0,2 mg/l som kvartalsmedelvärde 
innebär att bolaget i praktiken behöver driva verket på ett sådant sätt att 
utsläppsvärdena med marginal klarar 0,2 mg/l totalfosfor. Införandet av efterfällning 
har enligt bolaget, medfört att den utsläppta halten fosfor har stabiliserats på en lägre 
nivå än tidigare.
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Mängdvillkoret för fosfor innebär i sig incitament för stegvis ytterligare förbättrad 
rening i avloppsreningsverket och åtgärder i ledningsnätet, i takt med ökad belastning 
på verket.
Miljöprövningsdelegationen anser att redovisad utredning och förslag till åtgärder 
motsvarar bästa möjliga teknik sett till helheten för verket.
Miljöprövningsdelegationen finner därför att bolagets förslag till slutliga villkor för 
totalfosfor ska fastställas som begränsningsvärden.
Prövotiden (U1) som föreskrevs i tillståndet avslutas. 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län. I 
beslutet har länsassessor Mikaela Öster och miljösakkunnig Torbjörn Johansson deltagit. 
Ärendet har beretts av miljöskyddshandläggare Lars Andersson.   

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun, (e-post)
Länsstyrelsen i Södermanlands län, (e-post)
Kjell Westermark, Eskilstuna Naturskyddsförening, Mälby, Skräddartorp, 
644 36 Torshälla
-----------------------
Rättsenheten (MÖ och GS)

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
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Bilaga 1

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga detta hos 
mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen

-- tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och

-- redogör för dels varför Ni menar att Miljöprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur Ni 
anser att beslutet ska ändras.

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller 
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det.

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars 
kan Ert överklagande inte tas upp.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Har Ni ytterligare frågor kan Ni kontakta Länsstyrelsen på e-post uppsala@lansstyrelsen.se eller 
telefonnummer 010-223 30 00. Ange beslutets diarienummer.
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