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Kväverening vid Mjölkulla avloppsreningsverk på fastigheten 
Mjölby 40:1 i Mjölby kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Mjölby kommun (org. nr. 212000-0480) 

1. vid vite om 30 000 000 SEK senast den 31 december 2019 ska ha genomfört 
åtgärder som säkerställer att kraven på kväverening innehålls vid Mjölkulla 
avloppsreningsverk på fastigheten Mjölby 40:1,

2. därutöver för varje efterföljande helt kalenderår där utsläppskravet för kväve 
inte innehålls ska förpliktas utge ett vitesbelopp om 30 000 000 SEK från och 
med den 1 januari 2020.

Länsstyrelsens beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 och 14 §§ miljöbalken 
(1998:808) samt 4 § lag (1985:206) om viten, jämfört med 2 kapitlet 3 § miljöbalken 
(1998:808), 9 §  Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av 
avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6)  samt villkor 5 i tillstånd enligt 9 kapitlet 
miljöbalken till Mjölkulla avloppsanläggning fattat av Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen den 6 december 2011.

Ärendet
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen, lämnade den 7 oktober 2015 (dnr 
555-10406-15) in en anmälan till Länsstyrelsen om ombyggnation av den biologiska 
reningsprocessen på Mjölkulla avloppsreningsverk enligt 1 kapitlet 11 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251). I anmälan meddelade kommunen att den 
biologiska reningen på Mjölkulla avloppsreningsverk behövde byggas om eftersom 
villkoret för utsläpp av totalkväve inte kunde uppfyllas med nuvarande process. Orsaken 
till svårigheterna att klara kvävevillkoret var enligt Mjölby kommun övergången från 
kalkstabilisering av slammet till rötning. Ombyggnationen var klar 2016. Länsstyrelsen 
bedömde att kommunen under ombyggnationen tillfälligt kunde få överskrida villkorade 
kvartalsmedelvärden för totalkväve, men att Naturvårdsverkets föreskrift fordrar att 
kommunen antingen klarar 15 mg/l som årsmedelvärde eller klarar kravet på minst 70 
procents reduktion av kväve över verket på årsbasis.  

Efter ombyggnationen var det stora problem att få processen i biosteget att komma 
igång (dnr 555-4621-18). Problemen fortsatte delvis 2017. Samtidigt konstaterade 
kommunen bland annat att belastningen in till reningsverket är ojämn, att reningsverket 
är otillräckligt dimensionerat i förhållande till belastningen, samt att rejektvattnet är 
toxiskt med en nitrifikationshämmande effekt på reningsverket. 
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Vid möte på Länsstyrelsen den 24 april 2018 (dnr 555-3675-18) informerade kommunen 
om orsaken till att kraven inte uppfylls, vilka åtgärder som hittills genomförts och vilka 
åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla kraven. Vid mötet informerade 
Länsstyrelsen om att åtgärder måste vidtas i syfte att uppfylla kraven och att ett 
föreläggande om vite kommer att riktas mot kommunen.  

Nedan redovisas resultat som angetts i miljörapport 2016 (dnr 555-3907-17) och 
miljörapport 2017 (dnr 555-3675-18);

År Årsmedelvärde 
totalkväve (mg/l)

Reduktion 
totalkväve, %

2016 27 56
2017 18 69

   
Mjölkulla avloppsreningsverk har således inte under något av åren 2016 och 2017 
uppfyllt de krav som gäller för reningsverket avseende kväverening. 

Tillämpliga bestämmelser 
Mjölkulla avloppsreningsverk omfattas av 9 § Naturvårdsverkets föreskrifter om rening 
och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6). 
Begränsningsvärdet för totalkväve vid utsläpp av avloppsvatten från reningsverk med en 
anslutning över 10 000 personekvivalenter är 15 mg/l alternativt minst 70 procents 
reduktion av totalkväve. 

För Mjölkulla avloppsreningsverk finns ett tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken beslutat 
av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen den 6 december 2011. Enligt villkor 
5 får resthalten av kväve i utgående behandlat avloppsvatten inte överstiga 15 mg/l som 
årsmedelvärde.

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken ska tillsynen säkerställa syftet med denna balk och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. En tillsynsmyndighet får enligt 9 § 
samma kapitel meddela de förelägganden som behövs för att miljöbalken och 
föreskrifter meddelade med stöd av balken ska efterlevas. Av 14 § framgår att ett 
föreläggande får förenas med vite.  

Länsstyrelsens bedömning
Svartåns ekologiska status är idag klassad som måttlig och miljökvalitetsnormen god 
ekologisk ska uppnås år 2021. Mjölkulla avloppsreningsverk står för en betydande andel 
av den totala tillförseln av kväve till den känsliga recipienten Svartån. För att uppnå god 
ekologisk status är det enligt Länsstyrelsens bedömning mycket viktigt att Mjölkulla 
avloppsreningsverk uppfyller och vidmakthåller det kvävereningskrav som gäller utifrån 
Naturvårdsverkets föreskrifter samt villkor 5 enligt tillstånd. Kommunen har vidtagit 
olika driftstabiliserande åtgärder i syfte att uppfylla villkoren. De åtgärder som 
kommunen hittills har vidtagit, har inte varit tillräckliga för att uppfylla villkoren och 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6). Länsstyrelsen bedömer att ett 
föreläggande är nödvändigt för att säkerställa att kommunen vidtar tillräckliga åtgärder 
för att långsiktigt rena avloppsvattnet i den omfattning som behövs för att klara gällande 
krav. Planerad kostnad för ombyggnation av avloppsreningsverket beräknas uppgå till 
25 000 000 kronor (dnr 555-4621-18). Vitesbeloppet är satt utifrån vad som kan anses 
skäligt i sammanhanget och står i förhållande till vad åtgärderna beräknas kosta. 
Engångsvitet avser uppfyllande av föreskriften år 2020.
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För att säkerställa att utsläppet av totalkväve långsiktigt kommer att upfyllas bör 
föreläggandet även förenas med ett löpande vite för varje kalenderår som kommunen 
inte uppfyller kraven i 9 § Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2016:6. 
 
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga Hur man 
överklagar.

I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade chefsjurist Åsa Åslund 
medverkat. 

Karin Sigvardsson
Miljöskyddsdirektör

Camilla Fogenstad Sigefjord
Miljöskyddshandläggare

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

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

Bilaga
Hur man överklagar 

Kopia till
Miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommuner

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1

Hur man överklagar 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Mark- och 
miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till Länsstyrelsen 
Östergötland,  581 86 Linköping. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
ostergotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 
det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:

 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig.  I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och 
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer 010-
223 50 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.


	Så här hanterar vi dina personuppgifter

