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Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län avslutar 
prövotidsutredningen för prövotidsvillkor Ul och meddelar med stöd av 9 kap. 
miljöbalken, Swecon Anläggningsmaskiner AB, med organisationsnummer 
556575-1137, följande slutliga villkor för utsläpp till dagvatten. 

Villkor för utsläpp av dagvatten 
Dagvattenbrunnar ska vara utrustade med dagvattenfilter för avskiljning av olja 
och metaller från dagvattnet För att säkerställa en god avskiljning ska filtermassa 
bytas ut till ny vid minst 4 tillfällen per år. Provtagning av dagvattnet ska ske minst 
en gång vartannat år eller med den frekvens som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Delegationer 
Milj öprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov och i samråd med bolaget besluta 
om de näintare föreskrifter som behövs med avseende på: 

- provtagningsfrekvens och metod för provtagning 
- tätare bytesintervall för utbyte av filtelinassa 

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 
Eskilstunakuriren (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 
47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
I samband med att tillstånd till verksamheten vid Swecon anläggningsmaskiner 
meddelades den 20 april 2015, dnr:551-1613-14, sköts under en prövotid fram dels 
vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av dagvatten från 
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Provtagning har skett före och efter dagvattenfilter samt i en referensdag-
vattenbrunn. Proverna har analyserats med avseende på tungmetaller 
och oljeindex. För att möjliggöra för provtagningen har Envima AB den 24 augusti 
2016 förberett och monterat vattenprovtagare i två dagvattenbrunnar i enlighet med 
figur 1 och 2. I dagvattenbrunn 1 samlas dagvatten från större delen av den 
asfaltsplan där bolaget förvarar maskiner i avvaktan på demontering. Utvald brunn 
har bedömts som representativ för ytan i sin helhet. Dagvattenbrunn 2 är placerad 
utanför verksamhetsområdet och utgör referensbrunn. All provtagning har skett 
under hösten 2016 och med tidstyrda automatiska vakuumprovtagare. 
Till följd av en extremt nederbördsfattig höst har möjlighet till provtagning varit 
begränsad. Provtagning har skett vid 3 tillfällen under september och oktober, se 
tabell 1. All provtagning har skett som samlingsprov under ett helt regn för att få 
med variationer i föroreningsinnehållet. 

Tabell 1: Sammanställniiw av aenomförda provta2nmnnar 
Datum Tid Tid sedan 

föregående regn 
Nederbörd Källa 

160929 07.00-16.00 5 veckor 4 mm SMHI, 
Eskilstuna 

161019 08.00-16.00 3 veckor 4 mm Egen mätning 

161025 07.00-15.00 6 dagar 4 mm Egen mätning 

Tabell 2: Sammanställnin av analysresultat för dagvatten från verksamheten 
Parameter Referensbrunn 

Före filter Efter filter 
29/9 20/10 25/10 29/9 20/10 25/10 29/9 20/10 25/10 

Bly (Kg/1) 1,2 4,0 1,2 0,85 2,39 1,0 2,7 0,58 0,58 

Kadmium 
(ig/1) 

0,11 0,11 0,037 0,060 0,064 <0,03 0,08 0,053 0,038 

Koppar 
(µg/1) 

30 24 42 20 19 39 21 14 7,1 

Krom (µg/1) 2,3 7,9 1,4 2,3 5,1 1,2 5,6 1,9 1,4 
Kvicksilver 
(µg/1) 

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Zink (µg/1) 190 180 68 130 140 69 48 23 16 

Oljeindex 
(mg/1) 

1,3 1,3 3,7 0,5 1,5 3,0 0,2 <0,1 <0,1 

Uppmätta halter i referensbrunnen (se tabell 2), vilken befinner sig utanför 
verksamhetsområdet, visar på att verksamheten bidrar till något ökade halter av 
metaller och olja. Skillnaden mellan uppmätta halter för referensbrunnen och brunn 
inom verksamhetsområdet varierar och är störst för koppar och zink. Av analys-
resultat i tabell 2 framgår att uppmätta halter före filtret generellt sett är låga men att 
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filterinsatsen medför en ytterligare avskiljning av metaller och olja. Använd 
filterinsats installerades redan den 7 juni 2016 vilket visar på att filtret har en hög 
kapacitet att avskilja föroreningar i dagvattnet. Enligt bolagets rutin byts filtren 
4 gånger per år. I och med pågående provtagning har det inte varit möjligt att ersätta 
filtret i brunnen samt att provtagningen enligt tillsynsmyndighetens synpunkt inte 
skulle genomföras med ett helt nytt filter installerat. 

Utvärdering av halter och jämförelse mot riktvärden (filtrets effekt) 
Som underlag för en bedömning av filtrets effekt har de riktvärden som anges för 
verksamhetsutövare (3VU) i rapport "Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, 
februari 2009"1 använts. I tabell 3 återfinns en sammanställning av denna 
jämförelse. 

Tabell 3: Sammanställning av halter efter filter med en jämförelse mot föreslagna 
riktvärden i rapport "Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 2009". 
Parameter Brunn med filterinsats 

(1), halt eller filter 
Medelvä 
rde 

Föreslagna riktvärden 
för verksamhets-
utövare (3VU)1  29/9 20/10 25/10 

Bly (µ,g/1) 0,85 2,9 1,0 1,6 15 

Kadmium (µg/1) 0,06 0,064 <0,03 <0,051 0,5 

Koppar (µg/1) 20 19 39 26 40 

Krom (µg/1) 2,3 5,1 1,2 2,9 25 

Kvicksilver (µg/1) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Nickel (vig/1) 4,6 4,8 1,2 3,5 30 

Zink (µ,g/l) 130 140 69 113 150 

Oljeindex (µg/l) 0,5 1,5 3,0 1,7 1,0 

Sammanfattningsvis framgår av tabell 3 att filtrets effekt säkerställer att uppmätta 
metallhalter understiger riktvärdena. För koppar och zink noteras att halterna före 
filtret (se tabell 2) i vissa fall överskrider riktvärdena, men att filtret avskiljer 
koppar och zink ner till halter under riktvärdet. För oljeindex överskrider däremot 
uppmätta halter riktvärdet 1,0 mg/1 vid två av provtagningarna, men dessa 
överskridanden kan betraktas som små (maximalt 3,0 mg/1 har uppmätts). 
En sannolik orsak till detta kan vara att filtrets effekt har avtagit till följd av 
långvarig användning. I och med pågående provtagning har det inte varit möjligt att 
ersätta filtret i brunnen enligt ordinarie utbytesfrekvens. 

1  Utgiven av regionala dagvattennätverket i Stockholms län 
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Filtrets reningseffekt rör avskiljning av metaller och olja 
I tabell 4 redovisas reningseffekten över filtret för utvalda parametrar vid 
genomförda provtagningar. Uppmätt reningseffekt bedöms utifrån förhållandet att 
filtret används under 3-4 månader som acceptabel. Något behov av att utreda 
ytterligare reningsalternativ eller utsläpp sminskande åtgärder är därför inte aktuellt i 
denna redovisning. 

Tabell 4: Sammanställnin av renin seffekt över filtret. 
Parameter Reningseffekt över filter 

(%) 
Medelvärde (%) 

29/9 20/10 25/10 
Bly 29,2 27,5 16,7 24,4 
Kadmium 45,5 41,8 18,9 35,4 
Koppar 33,3 20,8 7,1 20,4 
Krom 0 35,4 14,3 16,6 
Nickel 11,5 42,1 33,3 29,0 
Zink 31,6 22,2 0 17,4 
Oljeindex 61,5 0 18,9 21,7 

Redovisning av dagvattnets föroreningsinnehåll 
Följande underlag har använts för beräkning av dagvattnets föroreningsinnehåll, 
vilket redovisas i form av halt och mängd före respektive efter rening på årsbasis, 
framgår av tabell 5. 

Nederbörd 2015: 649 mm (SMHI, Eskilstuna) 
Bidragande hårdgj ord yta: 1 600 try (avser asfaltsyta samt bidragande takyta 100 
m2). Total nederbörd uppgår till 1038 m3/år 

Tabell 5: Redovisnin av förorenin sinnehåll i da vatten 
Parameter Föroreningsinnehåll 

Medelhalt för 3 prover 
efter filter 

Utsläppta mängder per år 

Bly 1,6 (4g/1) 1,6 gram 
Kadmium 0,06 (4g/1) 0,05 gram 
Koppar 26 (j.1g/1) 27 gram 
Krom 2,9 (µg/l) 3,0 gram 
Kvicksilver <0,1 (4g/1) <0,9 gram 
Nickel 3,5 (µg/1) 3,7 gram 
Zink 113 (lig/1) 117 gram 
Oljeindex 1,7 (µg/1) 1,7 kg 

I tabell 5 redovisat föroreningsinnehåll bedöms, utifrån att installerat filter haft en 
längre livslängd än normalt, som något högre än det verkliga utsläppet. Enligt 
leverantören Reniva AB kan filtret absorbera 4 kg petroleumbaserade ämnen, vilket 
med 4 byten per år innebär avskiljning av 16 kg årligen. 
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Möjlighet till separering av dagvatten från takavrinning 
I enlighet med utredningsvillkor Ul belyses här möjligheterna att separera och 
avleda sådant dagvatten som uppkommer på tak inom verksamhetsområdet från 
annat dagvatten. 

Beskrivning av befintligt dagvattennät 
Det regnvatten som faller på fastighetens egentliga takytor (3150 m2, se röd 
markering i figur 3) samlas upp och avleds via vertikala stuprör inne i byggnaden. 
Från stuprören leds regnvatten via separata avloppsledningar i mark, vilka är 
placerade längs byggnadens båda långsidor. De båda avloppsledningarna ansluter 
sedan till dagvattenledningar vilka avleder övrigt dagvatten från ett större område, 
dock inte bolagets verksamhetsområde. Det dagvatten som faller på fastighetens 
tillbyggnader har en total yta av 650 m2 (se gula markeringar och prickad yta i figur 
3) avleds via hängrännor och stuprör till asfalterade ytor och vidare till 
dagvattennätet. Enligt bolagets bedömning är det endast vatten från den takyta som 
ligger närmast verksamhetsområdet (prickad takyta, se figur 3), som blandas med 
övrigt dagvatten från verksamhetsområdet. 

Möjlighet att separera takvatten 
Enligt utredningsvillkoret ska möjligheterna, att separera och avleda sådant 
dagvatten som uppkommer på tak inom verksamhetsområdet från annat dagvatten, 
belysas. Med stöd av ritning över dagvattennätet konstateras att 84 % (baserat på 
huvudbyggnadens takyta i förhållande till tillbyggnader) av det dagvatten som 
uppkommer på tak inom verksamhetsområdet redan idag avleds separerat via två 
avloppsledningar. De separata avloppsledningarna är belägna inom röd prickad 
linje i figur 4. 

Figur 4: Dagvattenritning, avloppsledningar för separat avledning av takvatten från 
huvudbyggnad 
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I övrigt avleds cirka 13 % av takvattnet (från utbyggnader med gul markering, se 
figur 3) utanför verksamhetsområdet. Endast 3 % av takvattnet avleds och blandas 
med övrigt dagvatten från verksamhetsområdet och därmed berörs av kravet på 
separering enligt Ul. En möjlighet för att genomföra separeringen är lokalt 
omhändertagande genom infiltration. Med hänsyn till begränsade förutsättningar för 
infiltration i området samt att risk för att skador på byggnaderna uppkommer, anses 
möjlighet till separering inte föreligga. Därmed inte heller aktuellt med att belysa 
kostnaden. 

Förslag till slutliga villkor 
Utifrån gjord redovisning lämnas följande förslag till slutligt villkor: 
Dagvattenbrunnar ska vara utrustade med dagvattenfilter för avskiljning av olja och 
metaller från dagvattnet. För att säkerställa en god avskiljning ska ny filtermassan 
installeras vid minst 4 tillfällen per år. 

Motivering: Med stöd av ovan lämnad redovisning anses att installerade 
dagvattenfilter, vilka underhålls genom regelbundna byten av filtermassa, kan 
säkerställa tillräckligt låga utsläpp av olja och metaller. Därmed lämnas inga 
ytterligare förslag på villkor innehållande exempelvis begränsningsvärden 
för metaller och olja. 

Yttranden 

Miljö- och räddningstjänstnämnden 
Miljö- och räddningstjänstnämnden framför i huvudsak följande i sitt yttrande. 
Nämnden bedömer i likhet med bolaget att det inte är miljömässigt motiverat och 
skäligt att separera dagvatten från övrigt dagvatten. Bolaget renar idag sitt dagvatten 
genom filterinsatser i dagvattenbrunnarna. I sin prövotidsredovisning har bolaget 
för sin utvärdering av dagvattnets innehåll av föroreningar använt Regionplane- och 
trafikkontorets riktvärden för utsläpp till dagvatten. Jämförvärdena har underskridits 
vid samtliga provtagningstillfällen under utredningen. Bolaget har som villkor 
föreslagit att dagvattenbrunnarna ska vara försedda med filterinsatser och att dessa 
ska bytas med ett visst tidsintervall. 

Nämnden bedömer dock att utsläppsnivån bör regleras i villkor utifrån vad som 
bedöms vara bästa möjliga och skäliga reningsteknik. Genom en sådan utformning 
av villkoren låser tillståndet inte vilken teknik som ska användas vilket ger ökad 
flexibilitet. Nämnden bedömer att dej ämförelsevärden som använts i 
prövotidsutredningen är ett bra mått på bästa möjliga teknik och att de är skäliga att 
användas för en villkorsreglering. Dagvattnets innehåll av föroreningar och flöde 
kan variera i stor utsträckning och det är därför svårt att utforma en 
reningsutrustning som kan garantera att uppsatta utsläppsnivåer underskrids. 
Nämnden bedömer därför att dagvattenvillkoren bör formuleras som riktvärden i 
stället för gränsvärdesvillkor där ett överskridande innebär ett villkorsbrott. 

Nämnden bedömer vidare att det bör slås fast i villkor hur det renade vattnets 
innehåll av föroreningar ska följas upp genom provtagning Nämnden bedömer att 
ett rimligt provtagningsintervall är minst två gånger per år, företrädesvis under vår 
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och höst. Tillsynsmyndigheten bör dock genom delegation ges möjlighet att glesa ut 
alternativt förtäta provtagningsintervallet beroende dels på om dagvattnets innehåll 
av föroreningar stadigvarande ligger på en låg nivå eller om ändringar i 
verksamheten ger anledning till tätare provtagningsintervall. 

Bolagets bemötande av miljö- och räddningstjänstnämnden 
yttrande 
Bolaget har under prövotidsutredningen utrett frågan om lämplig reningsteknik för 
dagvatten och genomfört omfattande provtagning. Utredningen visar att 
reningseffekten dvs, funktionen bedöms tillräcklig, varför alternativa 
reningstekniker inte beaktats. Bolaget anser därmed, i motsatts till nämnden att en 
låsning av teknik i villkoret inte innebär något problem. Bolaget delar inte 
nämndens bedömning att utsläppsnivån av olika föroreningar bör regleras i villkor 
då det framgår att filterinsatserna säkerställer låga halter av metaller och olja till 
dagvatten. Genom att filterinsatsema byts regelbundet säkerställs att 
reningseffekten inte avtar. 

Därigenom saknas också argument för krav på uppföljning och kontroll genom 
provtagning. Bolaget motsätter sig därför nämndens förslag till yrkande gällande 
löpande kontroll och uppföljning av föroreningsinnehållet. Kravet skulle även 
medföra ombyggnationer av dagvattennätet för montering av provplatser och inköp 
av provtagare. Bolaget vidhåller sitt krav på att det bör regleras i villkor att 
dagvattenbrunnarna ska vara försedda med filterinsatser samt att dessa ska bytas 
med vissa intervall. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Slutliga villkor för utsläpp till vatten samt bemyndiganden 
Milj öprövningsdelegationen bedömer att även om provtagningsunderlaget i 
utredningen är begränsat så har den i tillräcklig grad visat att filterinsatser i 
dagvattenbrunnama torde ha goda förutsättningar att rena dagvattnet så att halterna 
av metaller och olja underskrider de nivåer som använts som jämförelsevärden i 
utredningen, de riktvärden som anges för verksamhetsutövare (3VU) i rapport 
"Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, februari 2009". Detta under 
förutsättning att filtren byts med tillräckligt intervall samt att de villkor som 
meddelats för verksamheten följs, samt att det som bolaget i övrigt åtagit sig i 
ansökan, iakttas. Filterinsatser är normalt förekommande teknik för rening av 
dagvatten för den typ av verksamhet som det är fråga om. Milj öprövnings-
delegationen delar inte miljö- och räddningstjänstnämndens uppfattning att det är 
nödvändigt att fastställa haltvillkor för de olika föroreningarna. Däremot bör filtrens 
reningskapacitet följas upp genom provtagning. Därigenom säkerställs att filtren 
fungerar som avsett över tid och ges underlag till att vid behov justera lämpligt 
bytesintervall. 

Lämplig provtagningsfrekvens bedöms vara minst en gång vartannat år. 
Tillsynsmyndigheten bör dock genom delegation bemyndigas att glesa ut alternativt 
förtäta provtagningsintervallet beroende på om dagvattnets innehåll av föroreningar 
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stadigvarande ligger på en låg nivå eller om ändringar i verksamheten ger anledning 
till tätare provtagningsintervall. Tillsynsmyndigheten bör även bemyndigas att 
närmare föreskriva hur provtagningen ska utföras samt att i samråd med bolaget 
meddela föreskrift om tätare frekvens för utbyte av filtermassa. När det gäller 
nämndens synpunkt att riktvärdesgruppens halter kan fastställas som riktvärden i 
stället för begränsningsvärden konstaterar Milj öprövningsdelegationen att 
riktvärden inte längre kan meddelas genom ett flertal avgöranden i Mark- och 
milj ööverdomstolen. Om halter används i villkor ska de således formuleras som 
begränsningsvärden. 

Milj öprövningsdelegationen anser således till skillnad mot bolaget inte att ett villkor 
som endast reglerar vilken teknik som används för rening av dagvattnet är 
tillräckligt för att fortlöpande garantera att mängden föroreningar som avleds via 
dagvattnet håller sig på en acceptabel nivå. Att den teknik som valts har avsedd 
funktion bör även följas upp av skäl som framförts ovan. Milj öprövnings-
delegationen delar inte heller bolagets uppfattning att uppföljning genom 
provtagning är onödigt ekonomiskt betungande. Provtagning i dagvattennätet 
innebär i normalfallet inget behov av ombyggnationer av dagvattennätet för 
montering av provplatser eller inköp av provtagare. 

Milj öprövningsdelegationen bedömer utifrån ingiven utredning att det inte är 
miljömässigt motiverat och skäligt att separera sådant vatten som avleds från 
takytor från övrigt dagvatten. 

Information 
Detta tillstånd befriar inte bolaget 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 12 november 
2018. 

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

Ulf Lindblom 
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Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 

Sändlista: 
Naturvårdsverket,  registrator@naturvardsverket.se   
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping 
Miljö- och räddningstjänstnämnden, SE-631 86, Eskilstuna 

Akten 
Miljöskyddsenheten (LA) 
Rättsenheten (GL) 



Bilaga 1 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

Hur man överklagar 
Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni 
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni 
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser 
att det ska ändras. Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till 
Nacka tingsrätt, Mark- och milj ödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert 
överklagande inte tas upp. 

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  



Bilaga 2 

Slutliga villkor rör utsläpp 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 
11 oktober 2018 (dnr: 551-1990-18) med stöd av 9 kap milj öbalken beslutat 
om slutliga villkor för utsläpp till dagvatten för verksamheten vid Swecon 
Anläggningsmaskiner, fastigheten Torshälla 4:50, Eskilstuna kommun. 

Beslutet fmns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns Gränd 17 i 
Uppsala och på hemsidan 
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/foretag/miljo/miljofarlig-verksamhet/provning-
av-miljofarlig-verksamhet.html  samt på Stadshuset, Alva Myrdals Gata 1, 
Eskilstuna. Aktförvarare är Kerstin Herbertsson 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 25 oktober 2018, då 
delgivning anses ha skett. 
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