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Nyköpings kommun 
Tekniska divisionen 
Nyköping Vatten 
611 83 Nyköping 

Kungörelsedelgivning 

Slutliga villkor för utsläpp till vatten av fosfor, BOD7 samt 
kväve, Brandholmens reningsverk Nyköpings kommun 
Verksamhetskod B 90.10 enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251) 
1 bilaga 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län avslutar i ärendet 
pågående prövotidsutredningar och meddelar med stöd av 9 kap. miljöbalken, 
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, Nyköpings Vatten med 
organisationsnummer 212000-2940, följande slutliga villkor för utsläpp till vatten. 

Villkor 

1. Resthalten av totalfosfor i utgående renat avloppsvatten från avlopps-
reningsverket får som gränsvärde räknat som medelvärde per kvartal inte 
överstiga 0,2 mg/liter. 

2. Resthalten av BOD7  i utgående renat avloppsvatten från avlopps-
reningsverket får som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte 
överstiga 6 mg/1 och som gränsvärde per kvartal inte överstiga 8 mg/l. 

3. Resthalten av totalkväve i utgående renat avloppsvatten från 
avloppsreningsverket får till och med den 31 december år 2021 som 
gränsvärde räknat som medelvärde per år, inte överstiga 15mg/1. Därefter får 
resthalten som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 
10 mg/l. 

Kungörelsedelgivning 
Milj öprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas 
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i 
Södermanlands Tidning, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna 
i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 
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Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län meddelade den 
23 september 2015 tillstånd till rening av avloppsvatten med tillhörande ledningsnät 
inom Nyköpings kommun på fastigheten Brandholmen 1:1 i Nyköpings kommun. 
Tillståndet medger en anslutning motsvarande 70 000 pe (personekvivalenter) per 
dygn. I tillståndet sköts avgörandet av vilka villkor som skulle gälla för utsläpp av 
fosfor, syreförbrukande ämnen (BOD7) samt kväve fram under en prövotid. Vidare 
skulle kommunen utreda möjligheterna att genom en förlängning av utlopp stuben 
tillse att utsläppet sker utanför Stads- och Mellanfjärden i en recipient med bättre 
omblandningsförhållanden och på ett större djup en bedömning av de ekonomiska 
och milj ömässiga konsekvenserna av en sådan åtgärd. 

Ärendets handläggning 
Prövotidsredovisning samt förslag till slutliga villkor i ärendet inkom den 
28 september 2017 som kungjordes den 24 november 2017. Redovisningen 
remitterades till Länsstyrelsen i Södermanlands län samt Milj önämnden i 
Nyköpings kommun. Yttrande kom in från Länsstyrelsen. 

Prövotidsredovisning 

Utredningsvillkor Ul 

Kommunen ska utreda möjligheten att tekniskt klara ett begränsningsvärde, 
beräknat som kvartalsmedelvärde samt årsmedelvärde, som innebär att resthalten 
totalfosfor, inte överstiger 0,2 mg/liter i utgående behandlat avloppsvatten från 
avloppsreningsverket. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av de 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett sådant begränsningsvärde. 

Nuvarande utsläppsnivå av totalfosfor vid nuvarande belastning på 41 600 pe (år 
2014-2015) ligger på 0,1-0,2 mg/1 vilket ger en utsläppsmängd på ca 0,7 ton/år. 
Vid ett villkor för fosfor på 0,3 mg/I som årsmedelvärde behöver inga ytterligare 
åtgärder vidtas. Den årliga kostnaden bedöms till 2,8 Mkr. Utsläppsnivån beräknas 
öka till ca 0,25 mg/1 som årsmedelvärde och 2,1 ton/år vid tillståndsgiven 
belastning, 70 000 pe. För att innehålla ett villkor för fosfor på 0,3 mg/1 både som 
års- och kvartalsmedelvärde behöver en doseringsutrustning för polymer installeras. 
Den årliga kostnaden inkluderat kapitalkostnad för investeringen med 1,5 % ränta 
och driftkostnad beräknas till ca 3,2 Mkr. Åtgärden kommer att medföra att 
utsläppsnivån förväntas ligga kring 0,2 mg/1 som årsmedelvärde och 1,6 ton/år vid 
tillståndgiven belastning. För att innehålla 0,2 mg/1 som årsmedelvärde för fosfor 
krävs installation av ytterligare rening. Den lösning som föreslås är ett skivfilter. Ett 
skivfilter kostar ca 11,4 Mkr vilket med 1,5 % kalkylränta och avskrivningar på 
60 år för byggdelen och 15 år för processdelen ger en årlig kapitalkostnad på 
0,62 Mkr. Därtill tillkommer en driftkostnad för el på 0,23 Mkr samt en kemikalie-
kostnad om 1,9 Mkr. Total årlig kostnad blir 2,7 Mkr. Åtgärden kommer att 
medföra en utsläppsnivå kring 0,15 mg/1 som årsmedelvärde och 1,2 ton/år vid 
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tillståndgiven belastning. För att även klara 0,2 mg/1 som kvartalsmedelvärde krävs 
utöver installation av ett skivfilter även ökad dosering av flockningsmedlet PIX, 
vilket ger en total årlig kostnad om 3,6 Mkr. Åtgärden innebär en utsläppsnivå på 
1,1 ton/år vid tillståndgiven belastning. 

Miljökonsekvenser av skärpta villkor för fosfor 
Renat avloppsvatten från Brandholmens reningsverk släpps ut i viken "Norra hålet" 
till Mellanfjärden vid Nyköping. Vidare passerar det renade avloppsvattnet 
Sj ösafjärden och når slutligen vattenområdet Örsbaken i skärgården. Fjärdarna är 
små och grunda. Vattenomsättningen är snabb, med så kallad estuarin cirkulation. 
Det innebär att ett ytvatten med låg salthalt strömmar ut från området och en 
motström med saltare bottenvatten strömmar in. Innanför Mellanfjärden ligger 
Stadsfjärden. Stadsfjärden har hög tillrinning från ett större avrinningsområde 
främst Nyköpingsån, men också Kilaån. Tillrinningen från Mellanfjärden är liten, 
vilket medför att vattenkemin främst avspeglar kemin i det tillrinnande vattnet från 
vattendragen och från omgivande land. 

Örsbaken består huvudsakligen av utsjövatten. Nyköpingsfjärdarna och Örsbaken 
har höga halter av näringsämnen, precis som övriga Östersjökusten. Den ekologiska 
statusen är otillfredsställande i Stadsfjärden, Mellanfjärden och Sjösafjärden och 
måttlig i Örsbaken. Beträffande fosfor är nuvarande status dålig i fjärdarna och 
otillfredsställande i Örsbaken. Samtliga Nyköpingsfjärdar och Örsbaken ska 
uppfylla milj ökvalitetsnormen god ekologisk status till 2027, utifrån problem med 
övergödning, samt god kemisk status med undantag för de kemiska parametrar som 
inte uppfyller god kemisk status idag. Utredningen visar att flödet av fosfor från 
avloppsreningsverket står för mindre än 1 % av det totala flödet i fjärdarna vid 
en anslutning på 70 000 pe. Då utflödet från avloppsreningsverk endast utgör en 
marginell del av vattenflödet i samtliga tre vattenförekomster samt i Örsbaken 
bedöms ingen påverkan ske utifrån varken ökat utflöde eller om utflödet upphör. 

För statusklassificering av vattenförekomster används ekologiska kvoter (EK). EK 
beräknas genom att ett referensvärde divideras med uppmätta halter. 
I redovisningen nedan diskuteras påverkan av skärpta villkor på status- 
klassificeringen. Utsläppsmängdema av fosfor vid olika villkor och dess andel av 
det totala flödet samt dess påverkan på halt i recipienten redovisas i tabell 1. 
Samtidigt anges påverkan på den ekologiska kvoten, EK-värdet. Som framgår av 
redovisningen i tabell 1 är framtida utsläppsmängder av totalfosfor marginell 
jämfört med nuvarande totalfosforflöden i de olika recipienterna. Vidare är 
påverkan på halterna av fosfor i recipienten marginell oavsett villkorskrav. EK-
värdet påverkas marginellt och ger inte upphov till en annan statusklassificering än 
idag. 
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Tabell 1. Utsläppsmängder av fosfor vid en belastning på 70 000 pe i förhållande till totalfosforflöden 
samt påverkan på halter i recipienterna jämfört med nuvarande nivåer. 

Recipient och 
villkorsnivå 
år=årsmedelvärde 
kvartal 
=kvartals-medelvärde 

Nuv. 
utsläpps- 
nivå 
ton/år 

% 
jämfört 
med 
totala 
flödet 
av 
fosfor 

Utsläpps- 
mängd 
ton/år vid 
70 000 
pe 

°k 
jämfört 
med 
totala 
flödet 
av 
fosfor 

Beräknad 
halt ug/I 
vid 
70 000 pe 
(nuv. 
medelhalt) 

Påverkan 
på EK-
värdet 

Stadsfjärden 0,3 mg/I 
år 

0,07 0,2 0,2 0,4 73 (73) Ingen 

Stadsfjärden 0,3 mg/I 
år, 0,3 mg/I kvartal 

0,07 0,2 0,15 0,3 73 (73) Ingen 

Stadsfjärden 0,2 mg/I 
år, 0,3 mg/I kvartal 

0,07 0,2 0,12 0,2 73 (73) Ingen 

Stadsfjärden 0,2 mg/I 
år, 0,2 mg/I kvartal 

0,07 0,2 0,1 0,2 73(73) Ingen 

Mellanfjärden 0,3 
mg/I år 

0,7 1,2 2,1 3,5 61(60) Marginell 

Mellanfjärden 0,3 
mg/I år, 0,3 mg/I 
kvartal 

0,7 1,2 1,6 2,7 60-61 
(60) 

Marginell 

Mellanfjärden 0,2 
mg/I år, 0,3 mg/I 
kvartal 

0,7 1,2 1,2 2 60-61 
(60) 

Marginell 

Mellanfjärden 0,2 
mg/I år, 0,2 mg/I 
kvartal 

0,7 1,2 1,1 2 60-61 
(60) 

Marginell 

Sjösafjärden 0,3 mg/I 
år 

0,7 1,2 2,1 3,5 51(50) Ingen 

Sjösafjärden 0,3 
mg/1 år, 0,3 mg/I 
kvartal 

0,7 1,2 1,6 2,7 50-51 
(50) 

Ingen 

Sjösafjärden 0,2 mg/I 
år, 0,3 mg/I kvartal 

0,7 1,2 1,2 2 50-51 
(50) 

Ingen 

Sjösafjärden 0,2 mg/I 
år, 0,2 mg/I kvartal 

0,7 1,2 1,1 2 50-51 
(50) 

Ingen 

Örsbaken 0,3 mg/I år 0,7 0,007 2,1 0,2 34 (34) Ingen 

Örsbaken 0,3 mg/I 
år, 0,3 mg/I kvartal 

0,7 0,007 1,6 0,2 34(34) Ingen 

Örsbaken 0,2 mg/I 
år, 0,3 mg/I kvartal 

0,7 0,007 1,2 0,2 34(34) Ingen 

Örsbaken 0,2 mg/I 
år, 0,2 mg/I kvartal 

0,7 0,007 1,1 0,1 34(34) Ingen 
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Förslag till slutligt villkor för totalfosfor 
Som framgår av redovisningen är påverkan på recipienterna till följd av avlopps-
reningsverkets utsläpp marginell oavsett begränsningsnivå. Kommunen kan vidare 
konstatera att komplettera nuvarande rening med exempelvis ett skivfilter är 
ekonomiskt fördelaktigt vid en ökad belastning vilket betyder att 0,2 mg/1 som 
årsmedelvärde kan accepteras. En skärpning av villkor som kvartalsmedelvärde från 
0,3 mg/1 till 0,2 mg/1 beräknas ge en minskning av utsläppen om ca 100 kg fosfor/år 
till en kostnadsökning på 1,1 Mkr/år samt en ökad kemikalieförbrukning. Detta ger 
en specifik kostnad på ca 11 000 kr/kg avskild fosfor vilket bedöms vara en orimligt 
hög kostnad som inte står i proportion till den minskade miljöpåverkan. Det borde 
finnas betydligt mer kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas av andra aktörer för 
att minska belastningen på recipienterna. En ökad kemikalieförbrukning leder också 
till en ökad miljöpåverkan vid tillverkning, transport och dylikt. Denna 
miljöpåverkan har dock inte utretts i nuläget. 

Resthalten av totalfosfor i utgående renat avloppsvatten från avlopps-reningsverket 
får som gränsvärde räknat som medelvärde per kvartal inte överstiga 0,3 mg/liter 
samt som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 0,2 mg/liter. 

Utredningsvillkor U2 

Kommunen ska utreda möjligheten att tekniskt klara ett begränsningsvärde, 
beräknat som kvartalsmedelvärde samt årsmedelvärde, som innebär att resthalten 
syreförbrukande substans (BON, inte överstiger 8 respektive 10 mg/l i utgående 
behandlat avloppsvatten. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av de 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett sådant begränsningsvärde." 

Nuläge för utsläppsnivåer av BOD7 
Utredningarna visar på att nuvarande utsläppsnivå av BOD7, som årsmedelvärde 
varierat mellan 4-6 mg/1 och som kvartalsmedelvärde på ungefär samma nivå. 
Vid tillståndsgiven belastning bedöms utsläppen fortsatt kunna ligga under 6 mg/1 
som årsmedelvärde men inte under 8 mg/1 som kvartalsmedelvärde. Att 
kvartalsmedelvärdet inte kan ligga under 8 mg/1 beror på driftstörningar som 
inträffar ibland. Dessa störningar kan medföra att kvartalsmedelvärdet tillfälligt 
stiger över 8 mg/l. För att innehålla 8 mg/1 som kvartalsmedelvärde krävs 
installation av ett skivfilter samt eventuellt kompletterat med ytterligare dosering av 
PIX. Beträffande kostnader och övrig miljöpåverkan är de likvärdiga som för att 
klara ett kvartalsmedelvärde för fosfor om 0,2 mg/liter. 

Miljökonsekvenser av skärpta villkor 
Utsläppet av BOD7, till recipienterna är mycket små i förhållande till vattenflödet. 
Då vattenflödet inom Nyköpingsfjärdarna är högt och omsättningstiden är låg 
påverkar de ökade utsläppsmängderna inte den biologiska statusen för 
vattenförekomsterna. Syrehalterna i vattnet är mer än 100 gånger högre än den 
syremängd som nedbrytningen av syreförbrukande ämnen från avlopps-
reningsverket kräver, oavsett utsläppskrav. 
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Förslag till slutligt villkor för BOD7 
Av utredningen framgår att kommunen kan klara av att innehålla 8 mg/1 som 
årsmedelvärde och 10 mg/1 som kvartalsmedelvärde med befintlig anläggning 
Påverkan på recipienterna av nuvarande och framtida utsläpp av BOD7  har bedömts 
vara marginell. Det bedöms därmed inte var miljömässigt motiverat att ställa krav 
på ytterligare rening. Kommunen föreslår dänned att villkoret sätts så att det kan 
innehållas med nuvarande teknik utan ytterligare åtgärder. 

Kommunens villkorsförslag är: 
Resthalten av BOD7  i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket får 
som gränsvärde räknat som medelvärde per kvartal inte överstiga 10 mg/liter samt 
som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 8 mg/l. 

Utredningsvillkor 3 
Kommunen ska "utreda möjligheten att tekniskt klara ett begränsningsvärde, 
beräknat som årsmedelvärde, som innebär att resthalten totalkväve inte överstiger 
10 mg/l i utgående behandlat avloppsvatten. Redovisningen ska även innehålla en 
bedömning av de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett sådant 
begränsningsvärde." 

Nya förutsättningar för Brandholmens avloppsreningsverk 
Under perioden för prövotidsutredningen (sommaren 2016 - pågående) har 
Brandholmens avloppsreningsverk byggts om. Utbyggnaden innebär att allt slam 
som kommer till avloppsreningsverk numera rötas, samt att rötningen övergått från 
mesofil till termofil rötning. Utöver detta har även polymeranläggning och 
slamförtjockning förändrats och byggts om. Sammantaget leder detta till effektivare 
gasutvinning, samt att all gas kan användas till el- och värmeproduktion på ett 
energi- och miljömässigt effektivt sätt. Bättre utrötning innebär också ett minskat 
metanslip. Ombyggnaden har lett till att kvävebelastningen ökat i verket på grund 
av en ökad mängd rejektvatten och störningar i kvävereningsprocessen. Detta har 
förorsakat att det preliminära gränsvärdet, kvartalsmedelvärde på 15 mg/1, precis 
har uppnåtts under kvartal 2. Vanligtvis är kvävehalten avsevärt lägre under 
perioden då avloppsvattnet har en högre temperatur. För utredningsvillkor 3 
kommer därför prövotidsutredningen som utförts med förutsättningar som rådde 
innan ombyggnationen att redovisas, men också den nuvarande situationen där 
intrimning av processen pågår. 

Utsläppsnivåer av kväve innan ombyggnation 
Utredningarna visar på att medelhalterna av totalkväve låg på 11,2 mg/1 under 2014 
och 10,7 mg/1 under 2015. Under de första 9,5 månaderna av 2016 låg medelhalten 
av totalkväve på 7,6 mg/l. Även om utgående kvävehalter ofta är högre än 10 mg/1 
beror detta på styrningen av biosteget och inte på kapacitetsbrist i biosteget. 
Biosteget styrs för att kunna klara det provisoriska gränsvärdet på 15 mg/1 med 
tillräcklig säkerhetsmarginal samt till låg och optimerad driftkostnad. Om det krävs 
kan utgående kvävehalt styras till lägre halt men detta skulle leda till högre 
förbrukning av kolkälla och därmed till högre driftkostnader. Utsläppet av kväve 
ligger vid nuvarande belastning på 54 ton/år. 
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Nuläge för utsläppsnivåer av kväve 
I nuläget är inte alla processdelar övertagna efter ombyggnation, och intrimning 
pågår fortfarande. Det har under 2017 varit svårt att uppnå samma goda resultat som 
året innan med avseende på kväve. 

Tabell 2. Utsläppsmängder av totalkväve under 2017. 

Medelvärde per månad Totalkväve 
Januari 12,0 mg/1 
Februari 14,6 mg/1 
Mars 13,5 mg/1 
April 16,5 mg/1 
Maj 16,8 mg/1 
Juni 11,2 mg/1 
Juli 8,8 mg/1 
Augusti 10,5 mg/1 
September - mg/1 
Oktober - mg/1 
November - mg/1 
December - mg/1 
Medelvärde per kvartal Totalkväve 
Kvartal 1 13,4 mg/1 
Kvartal 2 14,5 mg/1 

Förutsättningar för att klara skärpta villkor för kväve vid tillståndsgiven 
belastning 
En utbyggnad av biosteget krävs för att klara framtida ökad belastning. Ett krav på 
10 mg/1 som årsmedelvärde istället för 15 mg/1 som kvartalsmedelvärde betyder att 
utbyggnaden behöver tidigareläggas med ca 5 år och färdigställas ca 2025 istället 
för 2030. Kapitalkostnaden för den utbyggda anläggningen ligger på 2,1 Mkr per år 
med 1,5 % ränta. Vidare ökar behovet av kolkälla vilket innebär en ökad 
driftkostnad om ca 1,5 Mkr per år (från 4,4 till 5,9 Mkr/år). Ett villkor på 15 mg/1 
som kvartalsmedelvärde kommer att medföra att utsläppsnivån förväntas ligga kring 
13 mg/1 och 107 ton/år vid tillståndgiven belastning. 

Ett villkor på 10 mg/1 som årsmedelvärde kommer att medföra att utsläppsnivån 
förväntas ligga kring 8,5 mg/1 och 70 ton/år vid tillståndgiven belastning. 
Den specifika kostnaden för ett hårdare villkor kan beräknas till ca 40 kr/kg avskild 
totalkväve (100 kr de första 5 åren p.g.a. tidigareläggningen med 5 år). 

Nuläge 
Arbete pågår med att dels undersöka orsaken till störningar i kvävereningsprocessen 
samt att åtgärda dessa. Det kan innebära mindre injusteringar, men även att 
biosteget behöver byggas ut i ett tidigare skede. Det är i dagsläget svårt att 
överblicka konsekvenserna av de förändrade förutsättningarna. 
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Miljökonsekvenser av skärpta villkor för kväve 
Utsläppsmängderna av kväve vid olika villkor och dess andel av det totala flödet 
samt dess påverkan på halt i recipienten, redovisas i tabell 3. Samtidigt anges 
påverkan på den ekologiska kvoten, EK-värdet. För Stadsfjärden innebär både 
begränsningsvärde på 10 mg/1 (årsmedel) och 15 mg/1 (kvartalsmedelvärde) 
marginella ökningar i mängd jämfört med nuvarande totala inflödet och därmed 
ingen koncentrationsökning av totalkväve. EK ändras inte, och ger inte upphov till 
en annan statusklassificering av vattenförekomsten än idag. För Mellanfjärden 
innebär ett begränsningsvärde på 15 mg/1 en 5 % ökning av den totala mängden 
kväve och en koncentration om 820 pg/l. Ett begränsningsvärde på 10 mg/1 medför 
en 2 % ökning för totala mängden kväve, vilket ger en ny beräknad koncentration i 
Mellanfjärden på 790 pg/1. Koncentrationsökningarna vid båda villkoren är väl 
inom det intervall som har uppmätts idag och förändringar i EK för totalkväve ger 
inte upphov till en annan statusklassificering än idag. 

För Sjösafjärden innebär ett begränsningsvärde på 15 mg/1 en 5 % ökning av den 
totala mängden kväve och en koncentration om 660 pg/1 i den yttre delen av fjärden 
och 1160 pg/1 i den inre delen. Ett begränsningsvärde på 10 mg/1 medför en 2 % 
ökning, vilket ger en ny beräknad koncentration på 640 pg/1 i den yttre delen och 
1120 pg/1 i den inre delen. Förändringen i EK ger inte upphov till en annan 
statusklassificering än idag. 

För Örsbaken innebär utsläppen från avloppsreningsverk oavsett begränsningsnivå 
(15 eller 10 mg/1) en obetydlig koncentrationsökning i totala vattenförekomsten och 
ger inte upphov till en annan statusklassificering än idag. 

Tabell 3. Utsläppsmängder av totalkväve vid en belastning på 70 000 pe i 
förhållande till totalkväveflöden samt påverkan på halter i recipienterna jämfört 
med nuvarande nivåer. 

Recipient och 
villkor 

Nuvarande 
utsläpps- 
nivå ton/år 

A) 
jämfört 
med 
totala 
flödet 
av 
kväve 

Utsläpps- 
mängd 
ton/år vid 
70 000 pe 

A) 
jämför 
t med 
totala 
flödet 
av 
kväve 

Beräknad 
halt pg/I 
vid 70 000 
pe 
(nuvarande 
medelhalt) 

Nytt EK-
värde 
(nuvarande 
värde) 

Stadsfjärden 
15 mg/1 
årsmedelvärde 

2,3 0,2 5,1 0,5 860 (860) 0,40 (0,40) 

Stadsfjärden 
10 mg/1 
Årsmedel-
värde 

2,3 0,2 3 0,4 860 (860) 0,40 (0,40) 

Mellanfjärden 
15 mg/1 
årsmedelvärde 

54 5 107 10 820 (780) 0,43 (0,44) 
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Mellanfjärden 
10 mg/1 
årsmedelvärde 

54 5 70 7 790 (780) 0,43 (0,44) 

Sjösafjärden 
15 mg/1 
årsmedelvärde 

54 5 107 10 Yttre 660 
(630) Inre 
1160 
(1100) 

0,49 (0,52) 

Sjösafjärden 
10 mg/1 
årsmedelvärde 

54 5 70 7 Yttre 640 
(630) Inre 
1120 
(1100) 

0,51 (0,52) 

Örsbaken 15 
mg/1 
årsmedelvärde 

54 0,4 107 0,7 450 (450) 0,49 (0,49) 

Örsbaken 10 
mg/1 
årsmedelvärde 

54 0,4 70 0,5 450(450) 0,49 (0,49) 

Förslag till slutligt villkor för kväve 
Kommunen kan konstatera att utsläppet av kväve från avloppsreningsverk 
fördubblas vid tillståndsgiven belastning jämfört med nuvarande utsläpp om villkor 
på 15 mg/1 bibehålls. Vidare kan konstateras att avloppsreningsverket andel av 
totalflödet (10 %) i Mellanfjärden och Sjösafjärden inte kan anses vara obetydligt. 
Kommunen anser att det kan vara rimligt att genomföra de åtgärder som krävs för 
att nå 10 mg/1 som årsmedelvärde till en specifik kostnad om 40-100 kr/kg. Denna 
bedömning bygger på en jämförelse med andra åtgärder som kan utföras av andra 
aktörer i syfte att minska utsläpp av kväve till Östersjön. Kommunen anser vidare 
att det idag råder en osäkerhet om vilka resurser som behövs i närtid för att uppnå 
10 mg/I. Därvid är det rimligt att en interimsgräns på 15mg/1 bibehålls som 
årsmedelvärde för att senast år 2022 övergå till ett årsmedelvärde på 10 mg/l. 

Kommunens villkorsförslag blir därmed: 

Resthalten av totalkväve i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket 
får som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 15mg/l. Resthalten 
av totalkväve i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket får från och 
med år 2022 som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 10mg/l. 

Utredningsvillkor 4 
Kommunen ska "utreda de tekniska möjligheterna till en förlängning av 
utloppsledningen så att utsläppet kan ske utanför Stads- och Mellanfjärden i en 
recipient med bättre omblandningsförhållanden och på ett större djup. Utredningen 
ska även innehålla en bedömning av de ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av en sådan åtgärd:" 

Förutsättningar för att flytta utsläppspunkt 
Utredningen visar att det krävs att utloppsledningen som via sjön dras ut till 
Skanssundet, alternativ 1, eller till Drottningsskär, alternativ 2, för att nå recipienter 
med bättre omblandningsförhållanden och på större djup. Alternativ 1 innebär en 
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ledning med en dimension på 1400 mm och en längd på ca 4,8 km. Alternativ 2 
innebär en ledning på 1600 mm och en längd på ca 7,6 km. Att anlägga sjöledningar 
är tekniskt krävande och dyrt. Eftersom det går en farled i vattnen behöver även 
hänsyn tas till den vid anläggande av ledning, vilket innebär ännu högre kostnader. 
Alternativ 1 har kostnadsberäknats till 52 Mkr och alternativ 2 har beräknats till 
102 Mkr. Kostnader för drift och underhåll har inte tagits fram. 

Miljökonsekvenser av flytt av utsläppspunkt för totalfosfor 
Den framtida minskningen av totalfosfor i och med ändrad utsläppspunkt är 
marginell jämfört med nuvarande totalfosforflöden inom respektive 
vattenförekomst. Halterna av fosfor påverkas inte. Med en oförändrad 
totalfosformängd förväntas inte heller status för totalfosfor att ändras i någon av 
fjärdarna. 

Totalkväve 
För Stadsfjärden innebär en ändrad utsläppspunkt en marginell minskning i 
totalkvävemängd jämfört med nuvarande totala inflödet, och därmed ingen 
koncentrationssänkning av totalkväve, se tabell 3. Därmed blir det ingen påverkan 
på EK-värdet eller statusklassificeringen. Med en utsläppspunkt utanför 
Nyköpingsfjärdarna minskas utsläppet till Mellanfjärden och Sj ösafj ärden med 
54 ton (100 %) jämfört med dagens utsläpp. För Mellanfjärden innebär även en 
ändrad utsläppspunkt en minskning med 6 % av totala mängden kväve, vilket 
innebär en beräknad minskad koncentration på 40 pg/1 till 740 pgil. Förändringar i 
EK för totalkväve ger inte upphov till en annan statusklassificering än de halter som 
uppmätts idag. För Sjösafjärden innebär en ändrad utsläppspunkt en 5 % minskning 
av totala mängden kväve, vilket ger minskad koncentration på 30 pg/I och en ny 
beräknad koncentration på 600 pg/1 i den yttre delen respektive en minskning på 50 
ug/1 och en ny beräknad koncentration på 1050 ug/1 i den inre delen av fjärden. 
Båda värdena ligger väl inom det intervall som har uppmätts idag och förändringar i 
EK ger inte upphov till en ändrad statusklassificering. 

För Örsbaken innebär ett direktutsläpp i vattenförekomsten med ett begränsnings-
värde för totalkväve på 10 mg/1 (årsmedel) en 0,5 % ökning av totala mängden 
kväve och ett begränsningsvärde för totalkväve på 15 mg/1 (årsmedel) en 0,7 % 
ökning Båda begränsningsvärdena leder till marginella koncentrationsökningar för 
den totala vattenförekomsten. Då det totalkväve som tillförs Örsbaken från 
avloppsreningsverk utgör en obetydlig del av totala tillförseln, påverkar den inte 
vattenförekomstens status. 

BOD7 
Det minskade utflödet av BOD7 till Nyköpingsfjärdarna är försumbart i förhållande 
till vattenflödet och det finns inget som visar på att en flytt av utsläppspunkten 
skulle medföra en förbättring av fjärdarnas vattenkvalitet. Vattenkvaliteten i 
Örsbaken påverkas inte av utsläppet. 

Slutsats 
Kommunen framför att det är tekniskt avancerat och svårt att anordna en ny 
utsläppspunkt på djupare vatten med bättre omblandning. Kostnaden för en sådan 
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åtgärd är stor, 52-102 Mkr. Påverkan på recipienterna med bibehållen 
utsläppspunkt är liten och av de utredda parametrarna är det endast utsläppet av 
kväve som påverkar halterna i Mellanfjärden och Sjösafjärden. En förändring av 
utsläppspunkt medför inte heller att statusen för dessa fjärdar ändras. Kommunens 
åtagande att på sikt acceptera ett skarpare villkor för kväve medför dessutom att 
påverkan på recipienterna jämfört med dagens nivå blir marginell. 
Kommunen anser sammantaget att det varken är ekonomiskt rimligt eller 
miljömässigt motiverat att flytta utsläppspunkten. 

Yttranden 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att kommunens förslag till 
utsläppsvillkor för de uppskjutna frågorna kan godtas. Alla utsläppsvillkor ligger 
väl under avloppsdirektivets krav och är i nivå med vad andra avloppsreningsverk 
har. Länsstyrelsen tycker att kommunens förslag att olika halter ska gälla som 
begränsningsvärde för månad och för år är ett bra sätt att styra verksamheten. 
Avloppsreningsverk kan till skillnad från andra milj öfarliga verksamheter inte 
stängas av om problem uppstår. Då möjligheten att ställa villkor i form av 
riktvärden ska undvikas är det lämpligt att på något annat sätt ge möjlighet för att 
hantera variationer i inkommande halter och flöden utan att överskrida gränsvärdet, 
men att trots det ha en kontroll över utgående halter även över kortare tidsperioder. 

Nyköpings avloppsreningsverk släpper ut det renade avloppsvattnet i Mellanfjärden 
utanför Nyköping. Därifrån rinner vattnet vidare till Sjösafjärden och vidare ut till 
Örsbaken i egentliga Östersjön. Utflödet av vatten från verket blandas i 
Mellanfjärden och Sjösafjärden med stora mängder vatten från Nyköpingsån, 
Kilaån och Svärtaån. Samtidigt sker ett stort inflöde av salt vatten in i Nyköpings 
stadsfjärdar (Stadsfjärden, Mellanfjärden och Sj ösafj ärden). Alla fjärdarna har 
otillfredsställande ekologisk status och vattnet påverkas, utöver utflödet av närsalter 
från avrinningsområdena, även av inflödet från utsj ön. Nyköpingsåarnas 
sammanlagda avrinningsområde är ca 4 400 km2 Det höga flödet genom fjärdarna 
gör emellertid att Länsstyrelsen bedömer att en utsläppsledning till Örsbaken inte är 
miljömässigt motiverad i förhållande till kostnaden. 

Bolagets bemötande av yttranden 
Kommunen har getts möjlighet att bemöta inkomna yttranden men avstått från 
detta. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 
Milj öprövningsdelegationen gör följande bedömning av vilka slutliga villkor som 
ska gälla för utsläpp till vatten från Brandholmens reningsverk samt utsläppspunkt 
för det renade vattnet. 

Allmänt om utsläpp till vatten till fjärdarna 
Av 39 ytvattenförekomster inom åtgärdsområdet för Södermanlands kust och 
kustnära områden är det endast fyra som uppnår god ekologisk status. Samtliga 
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kustvattenförekomster har sämre än god status och så många som en tredjedel av 
alla vattenförekomster har otillfredsställande status. Det enskilt största 
milj öproblemet för ekologisk status är övergödning Stadsfjärden, Mellanfjärden, 
Sj ösafj ärden och Trosafjärden tillhör de mest övergödda kustvattenförekomsterna i 
hela Norra Östersjöns vattendistrikt. Fjärdarna där utsläppet sker utsläppet är 
grunda, har en hög halt näringsämnen och totalmängden kväve är hög. Situationen 
när det gäller fosfor varierar under året och är dålig särskilt sommartid. 
Avloppsreningsverket beräknas under sommarhalvåret stå för ca hälften av 
belastningen av näringsämnen. Sötvatten och näringsämnen tillförs fjärdarna från 
tre större vattendrag (Nyköpingsån och Kilaån i Stadsfjärden samt Svärtaån i 
Sj ösafjärden), vilket innebär att vattenomsättningen är relativt stor. 

Huvuddelen av den näring som följer med vattendragen rinner genom 
Nyköpingsfjärdarna och vidare ut i Örsbaken. Under sommaren när 
vattenomsättningen i fjärdarna är låg bidrar näringstillförseln till sämre status i 
fjärdarna. Övrig tid på året när vattenomsättningen är stor exporteras vidare till 
Östersjön. Kommunen utredning är i huvudsak fokuserad på årsmedelbelastningen 
av näringsämnen. Milj öprövningsdelegationen bedömer dock att även 
säsongsvariationerna av hur recipienten belastas bör beaktas och påverka vilka 
begränsningsvärden som sätts samt på vilken tidsbasis de formuleras. Den lägre 
vattenomsättningen sommartid samt det förhållande att reningsverket står för en 
större andel av belastningen sommartid, har lett till att den recipientprovtagning 
som sker i fjärdarna i regi av Svealands Kustvattenvå'rdsförbund sedan år 2012 
ändrats så att provtagningen numera sker mera frekvent sommartid och har glesats 
ut vintertid. 

Vattenförekomsterna Stadsfjärden och Mellanfjärden klassas i vattenförvaltningens 
statusklassning som mycket övergödda. Bedömningen otillfredsställande status för 
biologiska kvalitetsfaktorer är baserad på växtplankton och klorofyll. När det gäller 
fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorer är den baserad på bedömning av 
ljusförhållanden, kväve samt fosfor. Vad gäller fosfor är status klassad som dålig 
sommartid. Milj ökvalitetsnormen "God ekologisk status" ska vara uppfylld till år 
2027. Alla åtgärder för att minska övergödningen som berör vattenförekomsten bör 
vara genomförda till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås. Det 
förhållande att vattenomsättningen i Mellanfjärden är låg sommartid innebär att 
påverkan på miljökvalitetsnottnernas kvalitetsfaktorer varierar säsongsvis. Enligt 
avgörande av EU-domstolen (Dom C-461/13) ska försämring av status tolkas som 
att en försämring till en sämre klass för en enskild kvalitetsfaktor är tillräcklig för 
att försämring ska anses uppstå även om inte den sammanvägda statusen försämras. 
I utredningen har påverkan på milj ökvalitetsnormerna bedömts på årsbasis. Detta 
gäller även fosfor där påverkan bedöms vara marginell. Dock kan konstateras att 
status för fosfor i Mellanfjärden som är primärrecipient för reningsverket, bedöms 
som dålig. Orsaken är dom nämnts låg vattenomsättning sommartid på grund av 
lågt tillflöde vilket innebär att reningsverket under denna period uppskattas stå för 
ca hälften av belastningen av näringsämnen till recipienten. Detta ger motiv till krav 
på långt gående reningsåtgärder. 
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Utsläpp av totalfosfor (Cl) 
Provtagningar av halten totalfosfor i Mellanfjärden åren 2017 — 2018 visar ingen 
förbättring av fosfornivåerna utan snarare en trend mot sämre ekologisk status för 
fosfor. Enligt utredningen medför bolagets yrkande en marginell men dock negativ 
påverkan på EK-värdet. Detta leder dock inte till en ytterligare sänkning av 
statusklassningen som ju redan är dålig sommartid men otillfredsställande på 
helårsbasis. Av VISS framgår att det finns ett förbättringsbehov i Mellanfjärden för 
fosfor på 0,2 ton sommartid för att nå god vattenstatus till år 2027. 
Vattemyndigheten anger inte vilken åtgärd som behöver genomföras men 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att ansökan innebär en ökning av utsläppen 
av fosfor till vattenförekomstema vid maximal anslutning till reningsverket. Enligt 
tabell 1 står avloppsreningsverket för ca 2 % av totalfosforflödet till Mellanfiärden 
vid tillståndsgiven belastning på 70 000 pe vid en årsmedelhalt för fosfor på 0.2 
mg/l. Reningsverkets andel av fosforbelastningen kan bedömas vara avsevärt större 
under lågflödesperioder. Baserad på provtagningar av Svealands Kustvatten-
vårdsförbund kan bidraget då grovt uppskattas till det dubbla dvs. ca  4 %. 

Enligt uppgifter från Svealands Kustvattenvårdsförbund står avloppsreningsverket 
för ungefär hälften av belastningen av växttillgängliga näringsämnen sommartid 
som är lågflödessäsong. Kommunens yrkande innebär en ökning av mängden fosfor 
enligt yrkandet med 500 kg vid maximal anslutning. Detta är inte ett försumbart 
bidrag och förvärrar övergödningsproblematiken i fjärdarna om inte radikala 
utsläppsminskningar samtidigt uppnås från andra utsläppskällor. Detta samt den 
påverkan på vattenstatus som sker i recipienten under lågflödesperioder, är skäl för 
att utsläppen av fosfor från avloppsreningsverket bör begränsas så långt det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt Milj öprövningsdelegationen anser att 
kravet på utsläppsminskning för fosfor även bör ta hänsyn till säsongsvisa 
variationer i vattenstatus. 

I Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för år 2015-2027 nämns som en av 
åtgärderna för att minska belastningen av fosfor från större avloppsreningsverk, ett 
begränsningsvärde på 0.1 mg/l. För denna åtgärd uppges en kostnadseffektivitet på 
2 600 kronor per kg fosfor. Kommunen uppger en marginalkostnad på 11 000 
kronor per kg fosfor för den ytterligare rening som krävs för att innehålla 0,2 mg/1 
som kvartalsmedelvärde jämfört med 0.3 mg/l. Utan att ifrågasätta underlaget för 
beräkningarna bedöms denna marginalkostnad som väl tilltagen. Möjligen har 
reningsverket generellt ett stort investeringsbehov som innebär att de ökande 
reningskrav som blir följden av en kontinuerlig ökad anslutning, föranleder ett stort 
behov av ombyggnader i gamla delar av reningsverket. Att utsläppet sker till en 
recipient som redan är övergödd och belastad från andra utsläppskällor förminskar 
inte utsläppets betydelse. Om det ska vara möjligt att klara miljökvalitetsnormen för 
ytvatten kan konstateras att åtgärder krävs av alla verksamheter som har berörda 
vattenförekomster som recipient. Milj öprövningsdelegationen bedömer att det är 
miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt att meddela 
villkor för totalfosfor enligt nedanstående. 
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Resthalten av totalfosfor i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket 
får som gränsvärde räknat som medelvärde per kvartal inte överstiga 0,2 mg/liter. 

Utsläpp av syreförbrukande ämnen (132) 
Prövotidsvillkoret för syreförbrukande ämnen bör tolkas som att möjligheterna att 
klara en utsläppsnivå för BOD7  för båda nivåerna 8 mg/1 och 10 mg/1 ska utredas 
samt uttryckas både som kvartal- och årsmedelvärden. Det förefaller dock som 
kommunen enbart utrett möjligheterna att klara en halt på en lägstanivå av 8 mg/1 
som kvartalsmedelvärde och inte som årsmedelvärde. Miljöprövningsdelegationens 
slutliga bedömning av vilket slutligt villkor som ska gälla för BOD7  utgår dock ifrån 
det som framkommit i utredningen, de halter som uppnås i verklig drift, vad som 
kan anses vara bästa teknik, är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. 
Enligt kommunens egen utredning bedöms utsläppen av syreförbrukande ämnen 
fortsatt kunna ligga på 6 mg/1 både som årsmedelvärde och kvartalsmedelvärde 
även vid tillståndsgiven belastning. Dessa utsläppsnivåer ligger i närheten av eller 
något i överkant vad som i medeltal uppnås vid avloppsreningsverk med Östersjön 
som recipient enligt Naturvårdsverkets publikation "Rening av avloppsvatten i 
Sverige från år 2012 dvs. 4,2 mg BOD7. 

Även om utsläppshalterna kommer att ligga i samma nivå även vid tillståndsgiven 
anslutning innebär detta en ökning av mängden syreförbrukande ämnen till en redan 
hårt belastad och känslig recipient med 25 ton eller 100 %. Mängden näringsämnen 
bör begränsas så långt möjligt för att minska eutrofieringen av fjärdarna. Då 
yrkandet innebär fördubblade utsläpp av näringsämnen vid tillståndsgiven 
anslutning bör utsläppen begränsas i möjligaste mån genom att bästa teknik används 
för att minska dessa utsläpp. Ökade utsläpp av växtnäringsämnen i Stads- och 
Mellanfjärden riskerar att bidra till att arbetet för att nå god ekologisk status för 
ytvatten i recipienten försenas och motverkar således att de av vattenförvaltningen 
beslutade milj ökvalitetsnormerna för ytvatten uppfylls. 

Milj öprövningsdelegationen ser ingen anledning till att som kommunen yrkar 
fastställa ett kvartalsmedelvärde för BOD7  på en nivå som är dubbelt så hög som de 
halter som uppnås i verklig drift vid anläggningen. Med hänsyn till behovet av en 
marginal i händelse av driftsstörningar i anläggningen är det dock rimligt, som 
Länsstyrelsen förordar i sitt yttrande, att kvartalsmedelvärdet sätts på en nivå som är 
högre än årsmedelvärdet. Milj öprövningsdelegationen finner med hänvisning till 
ovan och med utgångspunkt från de utsläppsvärden för BOD7  som enligt 
utredningen uppnås i verklig drift, att ett årsmedelvärde på 6 mg/1 torde ge en 
tillräcklig marginal mot tillfälliga driftsstörningar. Milj öprövningsdelegationen 
anser således att det är tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat att fastställa 
begränsningsvärden som års- och kvartalsmedelvärden på nedanstående nivå. 
Milj öprövningsdelegationen bedömer även att de eventuella extra kostnader för 
ytterligare rening som krävs dvs. installation av ett skivfilter samt eventuellt 
ytterligare dosering av PIX, är ekonomiskt rimliga. 

Resthalten av BOD7  i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket får 
som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 6 mg/l och som 
gränsvärde per kvartal inte överstiga 8 mg/l. 
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U3 Förlängning av utloppsledning 
Milj öprövningsdelegationen delar kommunens och Länsstyrelsen i Södermanlands 
bedömning att kostnaderna för en flytt av utsläpp spunkten är alltför 
kostnadskrävande sett i relation till de fördelar som kan uppnås för vattenmiljön 
med avseende på hur vattenstatus påverkas i de olika vattenförekomsterna. Detta 
bl.a. eftersom flödet genom fjärdarna är högt och det inte innebär någon avlastning 
för vattenförekomsten Örsbaken. Kommunens åtagande att på sikt acceptera ett 
skarpare villkor för kväve medför dessutom att påverkan på recipienterna i denna 
del minskar jämfört med dagens nivå. 

U4 Utsläpp av kväve 
Det kan konstateras att utsläppet av kväve från avloppsreningsverket skulle 
fördubblas vid tillståndsgiven belastning jämfört med nuvarande utsläpp vid ett 
villkor på 15 mg/l. Vidare kan konstateras att avloppsreningsverket andel av 
totalflödet (10 %) i Mellanfjärden och Sjösafjärden är betydande. Den specifika 
kostnad på 40-110 kr/kg som krävs för att uppnå ett årsmedelvärde på 10 mg/1 kan i 
relation till andra åtgärder som krävs för att minska utsläppen av kväve till 
Östersjön kan anses vara ekonomiskt rimliga. Milj öprövningsdelegationen ser 
positivt på kommunens åtagande om att efter en övergångstid övergå till ett 
årsmedelvärde för totalkväve på 10 mg/l. Anledningen till yrkandet om att kraven 
om när det nya villkoret bör gälla är enligt kommunen en osäkerhet om vilka 
åtgärder och kostnader som krävs för att nå den lägre nivån Enligt Vatten-
förvaltningen bör alla åtgärder som behövs för att minska övergödningen i 
vattenförekomsterna bör vara genomförda till 2021 för att en god ekologisk status 
ska kunna nås till år 2027. 

Milj öprövningsdelegationen finner med hänsyn till reningsverkets bidrag till utsläpp 
av kväve samt att åtgärden ska hinna påverka milj ökvalitetsnounen för kväve 
positivt, att år 2021 bör gälla för när kravet på 10 mg/1 för kväve ska gälla. 

Resthalten av totalkväve i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket 
får som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 15mg/l. Resthalten 
av totalkväve i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket får från och 
med år 2022 som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte överstiga 10mg/l. 

Resthalten av totalkväve i utgående renat avloppsvatten från avloppsreningsverket 
får från och med år 2022 som gränsvärde räknat som medelvärde per år inte 
överstiga 10mg/l. 

Sammanfattande bedömning 
I 2 kap. 7 § första stycket milj öbalken anges att kraven i 2-5 §§ och 6 § första 
stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid 
denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. I paragrafens andra 
stycke anges att trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en 
miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 
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1. Om det finns ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, ska det 
vara vägledande för bedömningen av behovet. I paragrafens tredje stycke anges att 
vid prövning av tillåtlighet, tillstånd, godkännande eller dispens för en verksamhet 
eller åtgärd som ger en ökad förorening eller störning och kan antas på ett inte 
obetydligt sätt bidra till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första 
stycket 1 inte följs, får verksamheten eller åtgärden vid avvägningen enligt första 
och andra styckena tillåtas om den 

1. är förenlig med ett åtgärdsprogram som har fastställts för att följa normen, 
2. förenas med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som 

ökar möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller 
3. trots att den försvårar möjligheterna att följa milj ökvalitetsnormen på kort sikt 

eller i ett litet geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att 
följa normen på längre sikt eller i ett större geografiskt område. Lag (2018:1407). 

Bestämmelserna i 2 kap. 7 § MB ska tolkas på ett sätt som är förenligt med kraven i 
ramdirektivet för vatten och dess förtydligande genom Weserdomen. Om en 
verksamhet äventyrar möjligheten att uppnå god ekologisk status i en vatten-
förekomst är det därmed möjligt att föreskriva mer långtgående utsläpps-
reducerande krav än vad som annars vore fallet. 

Ett ökat utsläpp av fosfor till Mellanfjärden sker till en recipient som redan har dålig 
vattenstatus sommartid vilket strider mot ickeförsämringskravet dvs, ingen 
ytterligare belastning bör tillföras. Detta bl.a. enligt den s.k. Weserdomen. Vad 
gäller källfördelning beräknas avloppsreningsverkets andel av fosforutsläppen vid 
tillståndsgiven belastning enligt utredningen utgöra ca 2 % beräknat på helår. Som 
nämnts ovan kan bidraget under lågflödestid utgöra det dubbla. Under sommartid 
beräknas avloppsreningsverket enligt samma förbund stå för hälften av den totala 
belastningen av näringsämnen till Mellanfjärden. Provtagning av fosfor under 
senare år i Mellanfjärden uppvisar ingen förbättring av fosforhalterna. Det kan 
konstateras att en ökad anslutning enligt aktuell ansökan när det gäller fosfor dels 
innebär en negativ påverkan på vattenstatus som redan är klassad som låg 
sommartid, dels att möjligheterna för att nå god status inom uppsatta tidsramar för 
övriga kvalitetsfaktorer fördröjs. 

Kommunen planerar att ansluta ytterligare kransorter till Brandholmens reningsverk 
samtidigt som Nyköpings Stad expanderar. En ökad anslutning innebär ökade 
utsläpp om inte krav på långt gående reningsåtgärder ställs för att begränsa dessa. 
Med hänsyn till de storskalighetsfördelar ett större avloppsreningsverk har i 
förhållande till ett flertal mindre, och under förutsättning att krav på långt gående 
reningsåtgärder ställs, kan detta öka förutsättningarna på längre sikt att uppnå 
normerna i ett större geografiskt område. Milj öprövningsdelegationen bedömer 
därför sammantaget att slutliga villkor för kväve, fosfor och syreförbrukande ämnen 
bör meddelas på den nivå som framgår av beslutet samt att de åtgärder som krävs 
för att innehålla meddelade villkor är tekniskt möjliga att genomföra, är 
miljömässigt motiverade samt ekonomiskt rimliga. 
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Information 
Detta tillstånd befriar inte kommunen från skyldigheten att iaktta vad som gäller 
enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet 
avser. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, se 
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 16 november 
2018. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster ordförande, och 
milj öskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom. 

ikaela Öster Lars Andersson 

C1474,44,t 
Ulf dblom 

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

Sändlista: 
Naturvårdsverket,  registrator@naturvardsverket.se   
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Stora Torget 13, 611 32 Nyköping 
Milj önämnden Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping 

Akten 
Milj ö skydds enheten (LA) 
Rättsenheten (MÖ) 
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