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BESLUT 
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län avslutar prövotiden i 
ärendet avseende utredningsvillkor U4 och beslutar med stöd av 22 kap. 
2 § milj öbalken att Håbo kommun, Miljö- och teknikförvaltningen, i ärende om 
tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från avloppsreningsverket på fastigheten Råby 
7:2, i Håbo kommun, att meddela följande slutliga villkor för utsläpp till vatten av 
totalfosfor. 

12. Utsläppen av totalfosfor i utgående renat avloppsvatten inräknat bräddat 
eller förbilett avloppsvatten ska som månadsmedelvärde och 
begränsningsvärde inte överstiga 0,2 mg/l från och med den 1 januari år 
2020. Till och med den 31 december år 2019 ska värdet ersättas av värdet 
0,3 mg/l. Medelvärdet ska beräknas på analyser av prover uttagna på 
veckobasis och innehållas minst nio månader av tolv per år. 

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 Dagens 
Nyheter och Enköpingsposten, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt 
reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
Håbo kommun, Miljö- och teknikförvaltningen beviljades den 13 oktober 2011 
tillstånd till utsläpp av avloppsvatten vid avloppsreningsverket på fastigheten Råby 
7:2 i Håbo tätort, Håbo kommunen. Avgörandet om vilka slutliga villkor som ska 
gälla för utsläpp till vatten av mikroorganismer och fosfor har i två omgångar 
skjutits upp med stöd av 22 kap 27 § jämfört med 19 kap 5 § första stycket 
miljöbalken. Miljö- och teknikförvaltningen kom den 28 september 2017 in med 
prövotidsredovisning enligt vad som föreskrevs i tillståndet. I beslutet föreskrevs att 
kommunen skulle genomföra en fördjupad utredning angående möjligheterna att 
installera kompletterande rening för reduktion av mikroorganismer och andra 
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patogener i utgående avloppsvatten (U3) samt att bl.a. utreda möjligheterna att 
genom efterpolering i våtmark eller liknande tekniskt klara ett begränsningsvärde, 
beräknat som månadsmedelvärde, på 0,2 mg/liter Tot. P/1 i utgående behandlat 
avloppsvatten inräknat bräddat eller förbilett avloppsvatten, (U4). Under prövotiden 
har gällt nedanstående prövotidsföreskrift. 

PI Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot.), i utgående behandlat 
avloppsvatten får som riktvärde per kvartal inte överstiga 0,2 mg/l. 

Redovisningen har kwagj orts och yttranden har kommit in från Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Bygg- och milj önämnden i Håbo kommun. VA-enheten, Håbo 
kommun har bemött inkomna yttranden. 

Under handläggningen av ärendet har kommunen begärt ändring av villkor 12 som 
innefattar krav på flytt av reningsverkets utloppstub för att åstadkomma en bättre 
utspädning av avloppsvattnet med avseende på risken för spridning av patogener till 
vattenverkets råvattenintag. Milj öprövningsdelegationen beslutade den 
20 november 2017 att avslå en ändring av villkor 12 varvid kommunen överklagade 
detta beslut. Mark- och miljödomstolen har i dom den 1 november 2018, mål nr 
M7508-17, undanröjt villkor 12 och Länsstyrelsen i Uppsala län har i sin tur 
överklagat denna dom. Då villkor 12 har ett samband med avgörande av prövotiden 
avseende U3 i aktuellt ärende skjuts avgörandet av denna prövotid upp i avvaktan 
på Mark- och milj ööverdomstolens slutliga dom i ärendet alternativt att 
prövningstillstånd inte beviljas. 

PRÖVOTIDSREDOVISNING 
Håbo kommun har redovisat utredningarna för prövotidsvillkoren U3 och U4 i 
samma dokument då dessa är starkt korrelerade till varandra. I aktuellt ärende 
redovisas av skäl som framgår av ovan i huvudsak redovisningen för prövotids-
villkor U4. Kommunens bemötande återges dock i sin helhet. Kommunen redovisar 
även sitt ställningstagande till de tidigare redovisningar och yttranden som 
inkommit från remissmyndigheten. Aktuell redovisning inleds med en beskrivning 
av rådande förutsättningar. I samband med att kväverening installerades åren 2012 
till 2013 utökades även verkets mekaniska och biologiska rening för att svara upp 
mot förväntad befolkningstillväxt. Efter att denna ombyggnad genomförts har 
driftsproblem i reningsverket förekommit i flera reningssteg i verket. De nya delar 
som tillkommit är överdimensionerade samtidigt som bl.a. slarnhanteringen är 
underdimensionerad. Ett flertal av verkets reningssteg, bl.a. luftningen i de 
biologiska bassängerna har inte fungerat optimalt beroende på att mätinstrument 
inte fungerat tillfredsställande. 

En rad olika projekt har påbörjats för att komma tillrätta med driftsproblemen, bl.a. 
har en besiktning utförts av EnviLoop AB. Ett projekt som utvärderar hur ett utbyte 
av fällningskemikalie påverkar innehållet i utgående vatten utifrån tidigare rapport 
Kompletterande reningsåtgärder utförd av AF Infrastructure har även genomförts. 
En fällningskemikalie har testats som har bättre partikelavskilj ande förmåga och 
som därigenom kan minska koncentrationen av bakterier i utgående vatten i nivåer 
motsvarande badvattendirektivet. Ett byte av fällningskemikalie kan dock eventuellt 
även försämra avskiljningen av fosfor i reningsverket. Kommunen planerar att 
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genomföra ett omfattande uppströmsarbete för kartläggning av anslutna industrier 
med avseende på typ av avloppsvatten samt med möjlighet att upprätta avtal där det 
tydliggörs vilka koncentrationer/mängder som kan accepteras från anslutna 
industrier. Utgående halter av fosfor från januari 2015 till augusti 2017 varit 
följande. 

Tabell 1. Resthalt fosfor i utgående avloppsvatten i mg/1 från Bålsta ARV, be-
räknat som månadsmedelvärde, jan 2015-2017. 

År 2015 2016 2017 

Januari 0,30 [mg/1] 0,08 [mg/1] 0,07 [mg/1] 

Februari 0,63 [mg/1] 0,15 [mg/1] 0,07 [mg/1] 

Mars 0,34 [mg/1] 0,09 [mg/1] 0,05 [mg/1] 

April 0,16 [mg/1] 0,12 [mg/1] 0,08 [mg/1] 

Maj 0,46 [mg/1] 0,09 [mg/1] 0,09 [mg/1] 

Juni 0,03 [mg/1] 0,04 [mg/1] 0,05 [mg/1] 

Juli 0,06 [mg/1] 0,06 [mg/1] 0,07 [mg/1] 

Augusti 0,08 [mg/1] 0,10 [mg/1] 0,12 [mg/1] 

September 0,61 [mg/1] 0,06 [mg/1] 

Oktober 0,37 [mg/1] 0,13 [mg/1] 

November 0,17 [mg/1] 0,25 [mg/1] 

December 0,20 [mg/1] 0,05 [mg/1] 

Årsmedel 0,29 [mg/111 0,10 [mg/1] 0,07 [mg/1] 

Efterpolering i våtmark, U4  
Studier som genomförts på befintliga våtmarker visar på en avskiljningsgrad för 
fosfor på ca 70 % med en ökad avskiljningsgrad vid ökad belastning. Vad gäller 
rening av mikroorganismer kan patogener som E. coli, fekala streptokocker, 
koliforma bakterier och intestinala enterokocker visat sig kunna avskiljas. 
Reningsgraden för E. coli har uppskattats till mellan 70 till 99 % och för intestinala 
enterokocker 94 %. Studier har även visat på en viss nedbrytning av 
läkemedelsrester i våtmark, dock beroende på vilken typ av läkemedelsrester det 
handlar om. Våtmarker med syresatta zoner har visat sig ha en större nedbrytning av 
läkemedelsrester. En våtmark kan även fungera som en utjämningsbassäng vid 
bräddningar och vid haverier i avloppsreningsverket. 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövnins,,sdelegation 
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Enligt personal inom kommunens VA-avdelning saknas lämplig plats med 
tillräckligt stor yta för att kunna anlägga en våtmark i anslutning till reningsverket 
för att den ska kunna få avsedd funktion. Frågan har dock inte närmare undersökts 
av kommunen. Uppskattningsvis bedöms att en våtmark har ett ytbehov på mellan 
15-25 hektar. Kostanden för att anlägga en våtmark uppskattas till 20-30 Mkr 
kronor och den årliga driftskostnaden till mellan 200 000 och 400 000 kronor 
utifrån studier av befmtliga våtmarker. Med hänsyn till det låga utsläppet av fosfor 
under det senaste året och med tanke på att avskiljningsgraden av fosfor i en 
våtmark minskar med en låg halt fosfor in till våtmarken, skulle våtmarken inte 
fungera optimalt. Att efterpolera utsläppet av fosfor i en våtmark är heller inte 
motiverat då bidraget av fosfor till Norra Björkfjärden är litet. Kommunen hänvisar 
även till ÅF:s utredning "Fosforutredning Norra Björkflärden" (bilaga 4) som 
anger att en reducering av utsläppen till 0,2 mg/1 endast skulle minska det 
procentuella bidraget med 1,4 procentenheter. Ett krav på en sådan anläggning är 
inte ekonomiskt rimligt med tanke på den begränsade milj önyttan. Avloppsrenings-
verket har sedan november vid endast ett tillfälle överskridit det villkor för fosfor 
som föreslagits i beslutet den 29 november 2016. Anläggande av en våtmark är inte 
den mest prioriterade åtgärden då tillgängliga resurser istället bör användas för att 
optimera reningen i reningsverket. 

Kommunen föreslår i prövotidsutredningen med hänvisning till reningsverkets nu 
aktuella bristande funktion att som villkor för resthalten fosfor bör gälla som 
kvartalsmedelvärde 0,3 mg/1 som slutligt villkor. Detta för att ge personalen 
utrymme att fortsätta sitt arbete med att optimera driften av reningsverket. 
Kommunen reviderade dock i sitt bemötande av inkomna yttranden sitt yrkande om 
slutliga villkor för fosfor till följande. 

"Resthalten totalfosfor i utgående behandlat avloppsvatten får som månads- 
medelvärde, inte överstiga 0,2 mg/l. Medelvärdet ska baseras på analyser av prover 
uttagna på veckobasis. Angiven nivå ska uppftllas för nio månader av tolv per år och 
vid överskriden nivå ska orsaken kartläggas och åtgärdas. Nivån 0,2 mg/l ska till och 
med 2019-12-31 ersättas av värdet 0,3 mg/l." 

YTTRANDEN 

Länsstyrelsen i Stockholms län har anfört i huvudsak följande 
Länsstyrelsen i Stockholm anser att kommunen inte har visat att ett begränsnings-
värde för totalfosforutsläppet på 0,2 mg/1 skulle vara orimligt och åberopar vad 
Länsstyrelsen tidigare har anfört. Länsstyrelsen finner inte att något nytt har tillförts 
ärendet som ändrar Länsstyrelsens tidigare bedömning. Länsstyrelsen hänvisar till 
tidigare yttrande om Bålsta reningsverk den 30 augusti 2016, vårt dnr 551-27599-
2016). Då någon ny utredning av bidraget av fosfor till Norra Björkfjärden i samband 
med aktuell prövotidsutredning redogörs även från tidigare yttrande från Länsstyrelsen 
i Stockholms län. ÅF:s utredning utgår ifrån bidraget av fosfor vid nuvarande 
belastning och inte vid tillståndsgiven belastning vilket betyder att bidraget är 
underskattat. Utifrån de uppgifter som presenteras i Swecos tidigare utredning tabell 
9-1 sid 53 samt i ÅF:s utredning bilaga 4 tabell 2 torde den mängd fosfor som 
släpps ut från Bålsta reningsverk till Norra Björkfjärden vid en maximal anslutning 
innebära en större och ökad andel av utsläppen med 5 % respektive drygt 7 % vid 
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de olika utsläppskraven. Enligt Sweco (s. 53) är skillnaden i utsläppt mängd fosfor 
vid begränsningsvärdet 0,2 mg/1 respektive 0,3 mg/1 för en belastning av 15 000 pe 
(410 kg respektive 610 kg fosfor per år) och vid 30 000 pe (720 kg respektive 1100 
kg fosfor per år). ÅF:s utredning omfattar enligt yttrande från Länsstyrelsen i 
Stockholms län inte någon beskrivning av variationer över året av utsläppsmängder och 
effekter. Länsstyrelsen bedömer att reningsverkets miljöpåverkan under växtsäsong 
underskattas om man enbart beskriver reningsverkets andel av årligt tillskott av 
totalfosfor till recipienten Annan relevant information om hur växttillgängligt fosfor 
från olika källor är och när på året utsläpp sker. I avsaknad av en sådan jämförelse är 
det troligt att milj önyttan av en fosforavlastning från Bålsta avloppsreningsverk 
underskattas. Sweco redogör (s. 53) för skillnaden i utsläppt mängd vid ett 
fosforbegränsningsvärde på 0,2 mg/1 respektive 0,3 mg/1 för en belastning av 15 000 
pe (410 kg respektive 610 kg fosfor per år) och 30 000 pe (720 kg respektive 1100 kg 
fosfor per år). År 2014 (AF bilaga 4 s. 6) släppte reningsverket ut drygt 500 kg fosfor 
(vilket vid en jämförelse med tidigare års milj örapporter, var ovanligt mycket). Om vi 
ändå antar 2014 som ett referensår, så kommer fosforutsläppet från Bålsta vid full 
anslutning öka med 44 procent även om det strängare begränsningsvärdet fastställs och 
med 120 procent om 0,3 mg/1 fastställs som begränsningsvärde. 

Så vitt Länsstyrelsen kan bedöma (data från AF bilaga 4, tabell 2) innebär det att 
reningsverkets andel (vid en i övrigt konstant belastning från övriga källor) ökar från 
dagens 3,5 procent till 5 respektive 7 procent. Av statusklassningen i VISS framgår att 
den ekologiska statusen är god i vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden. Klassningen 
ligger dock mycket nära gränsen till måttlig status eftersom kvalitetsfaktorn 
näringsämnen och parametern fosfor ligger mycket nära gränsen till måttlig status (EK-
kvot -0,53). I de norra delarna av vattenförekomsten, Svinnegarnsviken, är statusen 
med avseende på näringsämnen beräknad till måttlig eftersom fosforhalterna är alltför 
höga. Det finns därför sammantaget skäl till att minska fosforbelastningen i norra delen 
av vattenförekomsten. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har i huvudsak framfört bland annat följande 
Bålsta reningsverks bidrag av fosfor till Norra Björkfjärden från enskilda avlopp, 
kommunala reningsverk och dagvatten bidrar med nästan 15 % av den fosfor som 
når fjärden, i form av biotillgängligt fosfat. Jordbrukets fosforbidrag utgör mellan 
50 och 70 % men denna fosfor är partikelbunden och blir biotillgänglig först i 
syrefria förhållanden när fosfatet går i lösning. Med hänvisning till MKN för vatten 
i Björkfjärden, förbudet för att vidta åtgärder som försämrar den ekologiska statusen 
samt att Bålsta reningsverk är en betydande källa till fosfor- och kväveutsläpp till 
recipienten Norra Björkfjärden, bör ett slutligt villkor för totalfosfor fastställas till 
0,2 mg/l. Håbo kommun har tydligt visat att betydligt lägre halter än detta är 
möjliga att uppnå i verklig drift. 

Bygg- och miljönämnden, Håbo kommun har i huvudsak framfört bl.a. 
följande 

U4 — efterpolering i våtmark 
Av VA-avdelningens svar framgår tydligt att det är fråga om en mycket stor 
investering både fysiskt och ekonomiskt. VA-avdelningen uppskattar ytbehovet till 
15-20 ha för en våtmark. Om utsläppvattnet inte kan/bör pumpas iväg så är möjlig 
yta mellan reningsverkets nuvarande placering och Mälaren tydligt begränsad till ett 
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fåtal hektar. Utredningen borde ha utrett de platsspecifika förutsättningarna bättre 
exempelvis om det finns tillgänglig mark och om den räcker för att åstadkomma 
tillräcklig reningseffekt. Om det fmns en renande effekt ska kostnaderna för 
anläggning och skötsel redovisas för den möjliga lösningen. VA-avdelningen svar 
visar att reningsverket redan nu klarar att rena fosfor ner till 0,2 mg ii utgående 
vatten. Det innebär att anläggande av en våtmark är en oskäligt dyr investering för 
att nå ett månadsvärde på 0,2 mg/1 jämfört med dagens provisoriska föreskrift ha 
beräknat som kvartalsmedelvärde på 0.2 mg/l. Om nu recipienten (råvattenintaget) 
inte är känslig för patogenutsläpp så bortfaller detta behov och vinsten med en 
våtmark. Andra faktorer att beakta är strandskyddet och om den kan betraktas som 
smittfarlig för människor samtidigt som den kan bli en attraktion för allmänheten 
dvs, en intressekonflikt kan uppstå. Även våtmarken ska ha en utsläppspunkt. Då 
uppstår frågan om det blir ett strandnära utsläpp i stället för nuvarande 
utsläpp spunkt som har den fördelen att det blir en utblandning i en stor vattenvolym 
under språngskiktet. 

Provtagningsparametrar i villkor 
I skrivelsen ger VA-avdelningen förslag på slutliga villkor att "resthalten fosfor i 
utgående behandlat avloppsvatten får som kvartalsmedelvärde inte överstiga 0,3 
mg/1". De anger inte om det rör sig om totalfosfor eller något annat. I villkor för 
resthalt av fosfor ska det tydligt framgå vilka kemsiska/fysiska parametrar som 
avses. Fosfor i vatten kan exempelvis mätas som totalfosfor (Tot-P) fosfatfosfor 
(P4-P eller partikulärt fosfor (Part-P). I VA-avdelningens svar anges som skäl till 
haltnivån 0,3 mg/1 att denna nivå ger ett spelutrymme för pågående optimerings-
försök. En haltnivå på 0,3 mg/1 kan om den accepteras, gälla under en begränsad 
period. 

Håbo kommuns bemötande av inkomna yttranden 
VA-enheten på Håbo kommun har i huvudsak framfört följande synpunkter över 
inkomna yttranden. 

Milj öavdelningen inom Bygg- och Milj öförvaltningen Håbo kommun reflekterar i 
sitt yttrande över om ett mått på E. coli inte fullt ut motsvarar risk för spridning av 
andra humana patogener i recipienten. Verksamhetsutövaren vill dock påpeka att 
Milj öprövningsdelegationen i det föreskrivna prövotidsvillkoret U3 har avgränsat 
undersökningen till att omfatta E. coli och intestinala enterkocker, samt att de nivåer 
som anses utgöra utmärkt badkvalitet ska utgöra målvärden för uppnådd 
reningseffekt i Bålsta avloppsreningsverk. Således har kommunen baserat sina 
undersökningar och slutsatser på just dessa indikatorbakterier. Givetvis fmns det 
andra mikroorganismer och patogener att undersöka men verksamhetsutövaren 
anser att de har levererat den infonuation som efterfrågades i prövotidsvillkoret och 
att ev. tillkommande utredningar bör hållas utanför denna prövotidsutredning. 

Milj öavdelningen inom Bygg- och Milj öförvaltningen Håbo kommun påpekar även 
att en mer kostnadseffektiv åtgärd istället för att installera kompletterande 
reningsutrustning är att minska risken för bräddning från reningsverket. 
Verksamhetsutövaren delar denna åsikt och vill påpeka att mängden bräddat vatten 
från Bålsta avloppsreningsverk under år 2017 uppgick till ca 7 800 m3, vilket 
motsvarar ca 0,3 % av den totala utsläppta mängden vatten och får anses vara en 
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relativt begränsad och förväntad mängd. Verksamhetsutövaren har som en del av 
det pågående processoptimeringsarbetet på verket infört kompletterande mät- och 
provtagningsutrustning för att säkerställa att tillkommande krav gällande 
bräddvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:6) om rening och kontroll 
av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse uppfylls. Detta för att verifiera 
bräddflöde och belastningen på verket samt för att gå ifrån uppskattade och 
beräknade värden. 

Enligt inkomna yttranden från såväl länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län 
bedöms det som fullt möjligt för verksamhetsutövaren att uppfylla ett 
begränsningsvärde för totalfosfor på 0,2 mg/1 uttryckt som månadsmedelvärde. 
Kommunen delar inte denna uppfattning och vill, enligt vad som även beskrivits i 
inlämnad prövotidsredogörelse, påpeka att det pågår ett omfattande förbättrings-
arbete på Bålsta avloppsreningsverk och att detta påverkar utsläppsnivåerna och 
medför en instabilitet som kan visa sig som varierande utsläppsnivåer. Viktigt att 
notera är även att arbetet självklart genomförs i syfte att så långt det är möjligt 
förbättra respektive reningssteg och därmed på sikt hitta en stabil driftsituation som 
ger lägsta möjliga utsläppsnivåer till recipient. 

Under den redovisade perioden (2015- t.o.m. augusti 2017) har månadsme-
delvärdet överskridit 0,2 mg/1 sju gånger. Fortsatt uppföljning av perioden 
september 2017 t.o.m. april 2018 har visat att månadsmedelvärdet ytterligare nio 
gånger varit över 0,2 mg/1, d.v.s. samtliga månader sedan redovisningen av 
prövotidsutredningen lämnades in. De höga utgående fosforvärdena kring årsskiftet 
2017-2018 är sannolikt en följd av en ofullständig funktion i ett flertal av de 
dynasandfilter som finns på anläggningen, vars uppgift är att avskilja partikulära 
föroreningar. Verksamhetsutövaren arbetar för närvarande med att åtgärda dessa 
filters funktion. Dessutom är vinter och vår ofta en period med höga flöden p.g.a. 
snösmältning och nederbörd, vilket även var fallet i år. Under dessa perioder ökar 
belastningen på verket och de olika reningsstegen. Det är även oftast under denna 
period som de flesta bräddningarna sker. 

För att komma tillrätta med den senaste tidens höga fosforhalter i utgående renat 
avloppsvatten, har verksamhetsutövaren, förutom det pågående arbetet med att 
återfå fullständig funktion på dynasandfilter, även implementerat s.k. förfällning. 
Tidigare har fällningskemikalie enbart doserats vid höga flöden då risken för 
bräddning har varit förhöjd. Då tillsattes en järnbaserad fällningskemikalie vid 
flöden större än 500 m3. Nyligen har den järnbaserade fällningskemikalien ersatts 
av en aluminiumbaserad kemikalie som i teorin bör passa bättre för det pH-intervall 
som avloppsvattnet oftast har. Doseringen är dessutom numera kontinuerlig och 
flödesproportionerlig, d.v.s. mängden kemikalie som tillförs avloppsvattnet beror av 
storleken på vattenflödet. Effekten av införandet av förfällningen har ännu inte 
kunnat fastställas då den nyligen infördes (maj -18), men målet är att en del av 
fosforn ska kunna avskiljas redan i försedimenteringen. 

Kommunen anser att för att klara ett begränsningsvärde på 0,2 mg/1 uttryckt som 
månadsmedelvärde, krävs optimal drift av respektive reningssteg då verket är i drift. 
Detta är enligt kommunens bedömning inte realistiskt, särskilt inte om man beaktar 
det omfattande förbättringsarbete som pågår på verket, men sannolikt inte heller när 
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detta arbete är färdigställt, eftersom detta är att förvänta i en process av den karaktär 
som ett avloppsreningsverk utgör att oförutsedda händelser och driftsituationer ger 
tillfälliga förhöjda emissionsvärden. Beträffande kravet på att utreda möjligheten att 
upprätta en våtmark som ett ytterligare reningssteg så anser verksamhetsutövaren att 
det på ett tydligt sätt genom prövotidsredogörelsen har påvisats att detta är orimligt 
och oskäligt, med avseende på såväl tekniska som ekonomiska aspekter. Slutligen 
vill även kommunen poängtera att ett begränsningsvärde på 0,2 mg/1 beräknad som 
månadsmedelvärde är ett ovanligt strängt formulerat villkor. Tabell 1 listar 
begräsningsvärden för ett antal liknande anläggningar med utsläpp antingen direkt 
till Mälaren eller till recipient med tillrinning till Mälaren. 

Tabell 3 
Begränsningsvärden för ett antal anläggningar som släpper ut avloppsvatten till 
Mälaren eller recipient med tillrinnin till Mälaren. 
Anläggning Begränsningsvärde År för 

tillstånd 
Totalt årsflöde 

Kungsängsverket 
Uppsala 

0,25 mg/1 som riktvärde per 
kvartal och gränsvärde per år 

1996 16 700 000 m3  

Kungsängsverket 
Västerås 

0,2 mg/1 som riktvärde per 
månad och gränsvärde per år 

1997 16 800 000 m3  

Bromma 
reningsverk 

0,3 mg/1 som kvartalsmedelvärde 
(0,25 mg/1 vid extrema 
flödesförhållanden) 

2010 388 000 m3  

Henriksdals 
reningsverk 

0,3 mg/1 som kvartalsmedelvärde 1992 49 300 000 m3  

Himmerfjärdsverket 0,4 mg/1 som årsmedelvärde 2016 38 800 000 m3  

Ekebyverket 
Eskilstuna 

0,2 mg/1 som kvartalsmedel 2016 15 800 000 m3  

Tabell 1 visar att det villkor som ska utredas enligt U4 för Bålsta 
avloppsreningsverk med avseende på totalfosfor i jämförelse med närliggande 
anläggningar är mycket strängt formulerat. Bålsta ARV hade under 2017 ett totalt 
årsflöde på 2 260 000 m3  vilket i relation till de flesta anläggningarna i Tabell 1 är 
lågt. Utsläpp från Bålsta ARV:s påverkar därmed Mälaren i mindre omfattning 
jämfört med flera av de andra anläggningarna och det bör därmed ifrågasättas varför 
Bålsta ARV ska beläggas med ett strängare villkor än övriga anläggningar som 
genom sina utsläpp påverkar samma recipient. 

Provtagningsparametrar i villkor 
Enligt vad Miljöavdelningen inom Bygg- och Miljöförvaltningen Håbo kommun mycket 
riktigt påpekat i sitt yttrande har verksamhetsutövaren i sitt förslag till villkorsformulering 
inte angett vilken form av fosfor som avses. Verksamhetsutövaren vill därför förtydliga att 
det är totalfosfor (Tot.-P) som avses. 

Reviderat förslag på villkorsformulering 
Eftersom kommunen till skillnad från de länsstyrelser som inkommit med yttranden 
ser nivån 0,2 mg/1 totalfosfor som månadsmedelvärde som svår att efterleva vid 
samtliga driftsituationer vill kommunen föreslå en alternativ villkorsformulering. 

LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegation 



BESLUT 9(13) 

LÄNSSTYRELSEN 2018-11-26 Dnr: 551-1488-18 
UPPSALA LÄN 

Miljöprövningsdelegation 

Detta nya förslag innebär, enligt vad även Milj öavdelningen inom Bygg- och 
Miljöförvaltningen Håbo kommun lagt fram som en möjlig väg att gå, att den 
strängare nivån 0,2 mg/1 blir gällande först efter en tid. Detta för att 
verksamhetsutövaren ska ha möjlighet att komma till rätta med funktionen i de 
befintliga reningsstegen i verket, samt verifiera detta genom provtagning och analys 
så att optimal drift med så hög avskiljningsgrad som möjligt erhålls. Villkors-
förslaget har även formulerats som ett så kallat "funktionsvillkor" vilket innebär att 
angiven nivå får överskridas tillfälligt under förutsättning att åtgärder vidtas för att 
kartlägga och åtgärda orsakerna till överskridandet. Formuleringen som 
funktionsvillkor anser verksamhetsutövaren vara nödvändig om formen för 
uppföljning ska ändras från kvartalsmedelvärde till månadsmedelvärde. Vid 
sammanställning av kvartalsmedelvärden kan tillfälligt förhöjda värden jämnas ut, 
medan sådana värden i mycket större utsträckning ger överskridanden vid 
uppföljning av månadsmedelvärden. Viktigt att beakta är att tillfälligt förhöjda 
värden är omöjligt att undvika i den process som utredningen avser, men att det 
förekommer en variation i utgående halt behöver inte nödvändigtvis innebära att 
mängden fosfor som släpps från verket ökar. Detta eftersom koncentrationen av 
fosfor kan antas fluktuera åt båda hållen, d.v.s. till såväl högre som lägre värden än 
de normala. 

Kommunens förslag till slutligt villkor för fosfor är följande: 
"Resthalten totalfosfor i utgående behandlat avloppsvatten får som månads-
medelvärde, inte överstiga 0,2 mg/l. Medelvärdet ska baseras på analyser av prover 
uttagna på veckobasis. Angiven nivå ska uppfyllas för nio månader av tolv per år och 
vid överskriden nivå ska orsaken kartläggas och åtgärdas. Nivån 0,2 mg/l ska till och 
med 2019-12-31 ersättas av värdet 0,3 mg/l." 

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING 

Allmänna synpunkter  
Milj öprövningsdelegationen noterar att det enligt kommunen har förekommit en 
mängd driftsproblem i reningsverket både vad gäller funktion av utrustning och 
styrning av denna. Kommunen har också haft en bristfällig organisation för att 
hantera detta men olika åtgärder har nu vidtagits så att problemen kan lösas. Ett 
omfattande uppströmsarbete har också inletts för att kunna minska mängden 
oönskade föroreningar in till reningsverket. Detta är positivt. Milj öprövnings-
delegationen vill dock understryka att de utsläppskrav som bör ställas på ett 
reningsverk utgår ifrån en bedömning av vad som är tekniskt möjligt (bästa teknik), 
miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. De krav som ställs för att skydda 
människors hälsa och för att uppnå de milj ökvalitetsnormer som gäller för 
recipienten, tar således inte hänsyn till de särskilda problem med organisation och 
drift som kommunen beskrivit. Det kan möjligen påverka tidpunkter för när villkor 
kan börja gälla. 
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Prövotidsredovisning för fosfor samt efterpolering i våtmark (U4) 

Utsläpp av fosfor 
Enligt kommunen har driftsproblem förekommit kring årsskiftet 2017/2018 fram till 
april 2018 vilket lett till att det provisoriska månadsmedelvärdet för fosfor 
överskridits vilket bl.a. förklaras av problem med dynasandfilter. Några 
utsläppsvärden har dock inte redovisats. De månadsmedelvärden som redovisas i 
tabell 1 för åren 2016-2017 i inlämnad redovisning visar dock värden som gott och 
väl understiger 0.1 mg/1 samt en tydlig trend mot allt lägre utsläppsvärden i 
utgående renat vatten. Kommunen föreslår med hänvisning till driftsproblemen att 
ett krav på 0.2 mg/1 för fosfor senareläggs och att 0,3 mg/1 bör gälla som 
månadsmedelvärde fram till och med år 2019. Detta för att ge ett tidsmässigt 
utrymme för att optimera driften av reningsverket. Trots avsaknad av närmare 
redovisning för driftsproblemen bedömer Milj öprövningsdelegationen att 
kommunens yrkande om en senareläggning för när ett månadsmedelvärde på 
0.2 mg/1 ska börja gälla kan anses vara rimligt för att kommunen ska ges möjlighet 
att optimera driften. 

Bräddning 
Enligt kommunen är bräddad volym inte osedvanligt hög, dock utan att närmare 
ange bidraget av fosfor från bräddning till recipienten. Prövotidsutredningen har 
visat att tillskottet av fosfor till Norra Björkfjärden vid tillfällen då större 
bräddningar har skett, gett tydligt förhöjda halter av fosfor i fjärden. 
Milj öprövningsdelegationen delar både bygg- och milj önämndens och kommunens 
bedömning att det är angeläget att minska bräddningen från reningsverket. Detta har 
utöver bidraget till övergödning också stor betydelse för att minska riskerna för att 
minska exponeringen av vattenverket med patogener. Det framgår dock av 
prövotidsvillkor U4 att bräddat eller förbilett avloppsvatten från inkommande 
huvudledning och avloppsreningsverket ska ingå i förslaget till villkor för fosfor 
vilket inte framgår av kommunens yrkande. Med utgångspunkt av hur 
prövotidsvillkoret är formulerat, att redovisade årsmedelhalter för fosfor år 2016 
och 2017, visar en betryggande marginal upp till den provisoriska föreskriften samt 
att det är praxis, talar det för att det är rimligt att även bräddat och förbilett vatten 
bör ingå i det slutliga villkoret för fosfor. Ett sådant villkor bidrar dessutom till att 
mängden bräddat orenat vatten begränsas så långt möjligt. 

Villkor som begränsningsvärde 
Enligt villkorsförslaget ska angiven nivå uppfyllas för nio månader av tolv per år 
med tillägget att vid överskriden nivå ska orsaken kartläggas och åtgärdas. 
Milj öprövningsdelegationen konstaterar att villkor för utsläpp till vatten enligt flera 
avgöranden i Svea Hovrätt (Mark- och milj ööverdomstolen) bl.a. (2011:18, 
2011:48, 2012:10,2012:21) ska formuleras som begränsningsvärden, vilket innebär 
att ett överskridande är straffsanktionerat. Då bolagets förslag till villkor kan tolkas 
som att ett överskridande av villkoret endast innebär att orsaken till överskridandet 
bör åtgärdas, bör detta tillägg enligt kommunens förslag strykas. 

Utsläppskrav i relation till andra avloppsreningsverk 
Kommunen argumenterar med stöd av tabell 3 i redovisningen för att den 
utsläppsnivå för fosfor som ges i prövotidsvillkoret är osedvanligt strängt i 
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förhållande till de nivåer som gäller för sex andra reningsverk. Jämförelserna med 
de reningsverk som görs i tabellen är enligt Milj öprövningsdelegationens 
bedömning inte relevanta, dels eftersom tre av de tillstånd som exemplifierats är 
meddelade under 1990-talet innan milj ökvalitetsnormer med rättskraft trätt i kraft, 
dels har Bromma-, Henriksdals-, och Himmelfjärdsverket havet som recipient och 
inte Mälaren som är dricksvattentäkt för 2 miljoner människor. I tillståndsbeslut 
meddelade under senare år med Mälaren som recipient, har begränsningsvärden för 
fosfor på en nivå av 0.2 mg/1 varit praxis. Sedan många år bedrivs i Stockholms län 
ett målmedvetet arbete i syfte att avlasta Mälaren från avloppsvatten. Eolhälls 
reningsverk har lagts ner och utsläppspunkten för Bromma reningsverk har flyttats 
till Saltsjön. Stockholm Stad går vidare i ansträngningarna att avlasta Mälaren 
genom att överleda avloppsvattnet från Bromma till Henriksdals reningsverk vid 
Sikla. Även närbelägna Knivsta kommun för diskussioner om att överleda sitt 
avloppsvatten till Käppalaverket. Motsvarande krav kommer att tillämpas då 
Enköpings kommun bygger ett helt nytt avloppsreningsverk. Målet med åtgärderna 
är att avlasta Mälaren från utsläpp av näringsämnen. Ett annat skäl är skärpta 
milj ökrav för utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön. Den befolkningstillväxt 
som förutses i Mälarregionen innebär en ytterligare tillförsel av fosfor till Mälaren 
bör begränsas. 

Kommunens förslag till utsläppsvillkor kan översiktligt bedömas motsvara 
kvartalsvärden för fosfor. I den del av Mälaren som utgör recipient för 
reningsverket finns utöver påverkan på milj ökvalitetsnormer särskilt starka skäl för 
att begränsa utsläppen så långt möjligt. Detta då recipienten samtidigt utgör 
råvattentäkt för dricksvatten. Sammantaget utgör detta skäl för att 
begränsningsvärdet för fosfor ska foimuleras som månadsmedelvärden. 

Miljökvalitetsnormer 
Enligt yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län bidrar enskilda avlopp, kommunala 
avloppsreningsverk och dagvatten med nästan 15 % av den fosfor som når Norra 
Björkfjärden i form av biotillgängligt fosfat. Utsläppen av fosfor från renat 
avloppsvatten och dagvatten till Norra Björkfjärden, står således för en stor del av 
det fosfor som är direkt tillgängligt för växtligheten och har således en mer direkt 
negativ effekt på recipienten när det gäller övergödning Utredningen har inte 
närmare belyst hur mängden biotillgänglig fosfor varierar mellan årstiderna. Man 
kan dock anta att mängden biotillgänglig fosfor är större under sommarhalvåret med 
åtföljande större effekter på recipienten. Genom ramdirektivet för vatten åläggs 
medlemsstaterna att vidta åtgärder så att miljökvalitetsnonnerna nås. Det innebär 
dels att genomföra alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga försämring av 
en aktuell ytvattenförekomst, dels skydda, förbättra och återställa densamma så att 
bland annat god ekologisk status uppnås. 

I ett förhandsavgörande från EU-domstolen den 1 juli 2015, mål C-461/13 
(Weserdomen), slås fast att det inte är möjligt att ge tillstånd till verksamheter som 
riskerar att orsaka en försämring av en ytvattenförekomsts status eller äventyra 
uppnåendet av god status vid en viss tidpunkt. Klimatförändringarna förväntas 
succesivt ge upphov till ökande flöden som ökar riskerna för bräddning av orenat 
avloppsvatten och en allmänt ökad avrinning till Mälaren som kommer att påverka 
Mälaren negativt. Det finns därför starka skäl för att minimera fosforutsläppen till 
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Mälaren så långt det är möjligt. Om belastningen till Mälaren från 
avloppsreningsverk tillsammans med en allmän tendens till ökad belastning på 
Mälaren i takt med befolkningsutvecklingen innebär det på längre sikt en risk för att 
statusen äventyras. Fosforbelastningen till norra delen av vattenförekomsten bör 
därför minska. 

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län underskattas i utredningen bidraget av fosfor 
till recipienten då den inte utgår ifrån tillståndsgiven belastning. Utredningen 
omfattar inte heller någon beskrivning av variationer över året av utsläppsmängder 
och effekter vilket innebär att reningsverkets miljöpåverkan under växtsäsong 
underskattas om man enbart beskriver reningsverkets andel av årligt tillskott av 
totalfosfor till recipienten. Av statusklassningen i VISS framgår att den ekologiska 
statusen är god i vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden. Klassningen ligger dock 
mycket nära gränsen till måttlig status med avseende på att kvalitetsfaktorn 
näringsämnen och parametern fosfor ligger nära gränsen till måttlig status (EK-kvot - 
0,53). I de norra delarna av vattenförekomsten, Svinnegamsviken, är statusen med 
avseende på näringsämnen beräknad till måttlig eftersom fosforhalterna är höga. Det 
finns därför sammantaget skäl till att minska fosforbelastningen i norra delen av 
vattenförekomsten. 

Våtmark 
Prövotidsredovisningen har trots att frågan enligt kommunen själv inte utretts 
grundligt, visat att det saknas både fysiska och ekonomiska möjligheter att anlägga 
en våtmark för ytterligare efterpolering av reningen av fosfor samt för att reducera 
mängden mikroorganismer. Som tillsynsmyndigheten konstaterar skulle detta också 
innebära ett byte av utsläppspunkt med okända effekter för recipienten. 

Sammanfattande bedömning 
Enligt 2 kap 3 § milj öbalken ska "alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön". I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa teknik. 
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön". Detta innebär 
att redan risken för att en skada eller olägenhet ska vara tillräcklig för att åtgärder 
ska vidtas. Krav på reningsåtgärder gäller enligt 2 kap 7 § milj öbalken i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 

Med hänsyn till vad som framgått av prövotidsredovisningen samt till vad 
Milj öprövningsdelegationen anfört ovan, bedöms kommunens yrkande till 
utsläppsvillkor för totalfosfor i utgående behandlat avloppsvatten kunna accepteras 
dock med tilläggen medelvärdet ska gälla som begränsningsvärde, dels att bräddat 
eller förbilett avloppsvatten ska innefattas i villkoret. Det slutliga villkoret för fosfor 
ska således lyda som följer. 

Utsläppen av totalfosfor i utgående renat avloppsvatten inräknat bräddat eller 
förbilett avloppsvatten ska som månadsmedelvärde och begränsningsvärde inte 
överstiga 0,2 mg/l från och med den 1 januari år 2020. 
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Till och med den 31 december år 2019 ska värdet ersättas av värdet 0,3 mg/l. 
Medelvärdet ska beräknas på analyser av prover uttagna på veckobasis och 
innehållas minst nio månader av tolv per år. 

I beslutet har deltagit länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och miljöskydds-
handläggare Lars Andersson, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av 
miljöskyddshandläggare Ulf Lindblom, miljöskyddsenheten. , 

 

 

 

Lars Andersson 

Ulf Lindblom 

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

SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen Stockholms län, 
Håbo kommun, Miljö och tillståndsnämnden 
Bygg- och miljönämnden, Upplands-Bro kommun 

Akten 
Miljöskyddsenheten (LA och UL) 
Rättsenheten (GS) 
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