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SÖKANDE 

Ragn-Sells Fagerliden AB, 556429-4998, Box 952, 191 29 Sollentuna 
Ombud: Advokaten Magnus Fröberg, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB, 
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MOTPARTER 

1. Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå 
2. Robertsfors kommun, 915 81 Robertsfors 
3. Urban Zingmark, Skogsvägen 9 A, 183 56 Täby 
Ombud: Jur.kand. Malin Wikström, Juridiska Byrån M Wikström, 
Köpmangatan 35, 911 31 Vännäs 
  
SAKEN 

Uppförande och drift av en anläggning för mottagande, mellanlagring, behandling 
och deponering av förorenade massor m.m., Robertsfors kommun 
 
Koordinater (SWEEREF 99 TM):  N= 7 134 730 E=  784 250 
Branschkod (enligt SFS 1998:899):  90.320 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen föreskriver – med upphävande av prövotidsföreskriften 
P1 i deldom meddelad den 29 september 2005 av Umeå tingsrätt, miljödomstolen – 
att följande slutliga villkor ska gälla för utsläpp från Ragn-Sells Fagerliden AB:s 
anläggning i Fagerliden av omhändertaget lakvatten och förorenat dag- och pro-
cessvatten till recipient. 
 
20. Vatten som släpps ut från renvattendammen ska provtas innan det släpps ut  
till recipienten. Om provtagningsresultaten överstiger nedanstående halter eller  
pH-värdet inte ligger mellan 6 och 10 ska ytterligare rening/behandling ske.  
 
Ämne                                    Halt 
TOC (totalt organiskt kol)   500   mg/l 
Olja (som oljeindex)     10   mg/l 
Suspenderade ämnen     20   mg/l 
 
Arsenik          15     µg/l 
Bly          15     µg/l 
Kadmium             3     µg/l 
Kobolt          60     µg/l 
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Koppar          50     µg/l 
Krom          60     µg/l 
Kvicksilver              1     µg/l 
Nickel          50     µg/l 
Zink      200     µg/l 
 
Pentaklorfenol      50     µg/l 
 
PCB totalt                              0,1  µg/l 
PAH cancerogena        0,5  µg/l 
PAH övriga                          100     µg/l 
 
Analys av parametrarna pentaklorfenol och PCB totalt behöver dock ske endast när 
massor har tagits emot som skulle kunna innehålla sådana föroreningar.  
 
Domstolen förordnar vidare att prövotidsföreskriften P2 i deldom den 29 september 
2005 av Umeå tingsrätt, miljödomstolen, inte längre ska gälla. 
_____________ 
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BAKGRUND 

 
Genom deldom den 29 september 2005 lämnade Umeå tingsrätt, miljödomstolen, 

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB tillstånd till anläggande och drift av en anlägg-

ning för mottagande, mellanlagring, behandling och deponering av förorenade 

massor m.m. på fastigheten Robertsfors Edfastmark 7:242 vid Fagerliden i Roberts-

fors kommun. I domen uppsköts frågan om vilka slutliga villkor som skulle gälla 

för utsläpp av omhändertaget lakvatten och förorenat dag- och processvatten till 

recipient. Prövotidsredovisning skulle ges in till miljödomstolen senast två år efter 

det att behandlingsverksamheten vid anläggingen påbörjats. 

  

Domstolen meddelade ett provisoriskt villkor om vilka föroreningshalter som skulle 

gälla under prövotiden (P1). Domstolen meddelade vidare ett provisoriskt villkor 

om att utsläppet av vatten från utjämningsmagasinet i görligaste mån skulle styras 

till perioder med högvatten, så att skadliga koncentrationer i Granån undviks (P2). 

 

Sedan bolaget i februari 2008 inkommit med prövotidsredovisning har domstolen 

genom deldom den 12 juni 2009 bl.a. bestämt att ny prövotidsredovisning skulle ges 

in till domstolen senast den 15 november 2010. 

      

Verksamheten drivs numera av Ragn-Sells Fagerliden AB (bolaget) inom fastig-

heten Robertsfors Edfastmark 7:258. 

 

Bolaget har den 15 november 2010 inkommit med föreskriven prövotidsredovis-

ning. 

 

PRÖVOTIDSREDOVISNINGEN M M 

Prövotidsredovisningens huvudsakliga innehåll framgår av domsbilaga 1. 

 

Som bolaget slutligen bestämt sin talan har yrkats att följande slutliga villkor för 

utsläpp till recipient ska gälla.  

 
20.  Vatten som släpps ut från renvattendammen ska provtas innan det släpps ut till 

recipienten. Om provtagningsresultaten överstiger nedanstående halter eller pH 
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inte ligger mellan 6 och 10 ska ytterligare rening/behandling ske. Vattnet får i 
undantagsfall, efter medgivande av tillsynsmyndigheten, släppas till recipienten 
utan att det säkerställts att halten har uppfyllts. 

 
Ämne        Halt 
TOC 500 mg/1 
Olja som oljeindex 10 mg/1 
Suspenderade ämnen 20 mg/1 
Arsenik   15 µg/l 
Kadmium     3 µg/l 
Kobolt   60 µg/l 
Krom   60 µg/l 
Koppar   50 µg/l 
Kvicksilver     1 µg/l 
Nickel   50 µg/l 
Bly   15 µg/l 
 
Bolaget har alternativt yrkat att villkoret får följande utformning. 
 
20.  Vatten som släpps ut från renvattendammen ska provtas innan det släpps ut till 

recipienten. Om provtagningsresultaten överstiger nedanstående halter eller pH 
inte ligger mellan 6 och 10 ska ytterligare rening/behandling ske. Vattnet får i 
undantagsfall, efter medgivande av tillsynsmyndigheten, släppas till recipienten 
utan att det säkerställts att halten har uppfyllts. 

 
Ämne Halt 
TOC 500 mg/1 
Olja som oljeindex 10 mg/1 
Suspenderade ämnen 20 mg/1 
Arsenik   15 µg/l 
Kadmium     3 µg/l 
Kobolt   60 µg/l 
Krom   60 µg/l 
Koppar   50 µg/l 
Kvicksilver     1 µg/l 
Nickel   50 µg/l 
Bly   15 µg/l 
Pentaklorfenol   50 µg/l 
PCB totalt   0,1 µg/l 
PAH cancerogena  0,5 µg/l 
PAH övriga   100 µg/l 
Analys av parametrarna pentaklorfenol, PCB totalt, PAH cancerogena och PAH totalt 

behöver endast ske när massor har tagits emot som skulle kunna innehålla föroreningar av 

aktuella ämnen. 
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Bolaget har vidare yrkat att villkor P2 inte längre ska gälla. 
 

INKOMNA YTTRANDEN 

 
Yttranden över prövotidsredovisningen har avgivits av Länsstyrelsen i Väster-
bottens län, Fiskeriverket, Robertsfors kommun och av Urban Zingmark (ägare till 
fastigheterna Robertsfors Selsberg 1:1 och Robertsfors Jomark 2:6). 
 
Länsstyrelsen i Västerbottens län  

 

Bolaget konstaterar sammanfattningsvis att prövotidsutredningen visar att det provi-
soriska villkoret har kunnat innehållas under prövotiden, att halterna i utsläppen 
ligger på en låg nivå, att totalmängden av utsläppta föroreningar är mycket begrän-
sad och att det inte sker någon betydande påverkan på recipienten. 
 
Bolaget föreslår att slutligt utsläppsvillkor till vatten bör fastställas med samma hal-
ter som det provisoriska villkoret under prövotiden, men med undantag för suspen-
derade ämnen, som föreslås höjas till 20 mg/l i stället för 10 mg/l. Halterna ligger 
enligt bolaget på en sådan låg nivå att det inte finns miljömässiga skäl att skärpa 
dem i förhållande till de provisoriska värdena. Bolaget föreslår att det slutliga vill-
koret ska fastställas som riktvärdesvillkor.  
 
Länsstyrelsens synpunkter 

Länsstyrelsen delar i sak bolagets uppfattning om att utredningen visat att halter och 
mängder av föroreningar som släpps ut till vatten från anläggningen är små. Skador 
och olägenheter för människors hälsa eller miljön torde därför enligt länsstyrelsens 
uppfattning inte uppstå. De haltvärden som bolaget föreslagit kan accepteras.  
 

Provtagningsparametrar 

Vad gäller parametrarna pentaklorfenol, PCB totalt, PAH cancerogena samt PAH 

övriga anser länsstyrelsen att dessa bör ingå i provtagningen och de provisoriska 
halterna bör fastställas som slutliga villkor. Bolaget har i utredningen framfört att 
tiden för att analysera dessa ämnen är minst två veckor och att man vid tillfällen 
med stor nederbörd behöver släppa ut vattnet från renvattendammen innan resulta-
ten föreligger.  
 
Bolaget har uppgivit att det finns en så kallad evakueringsdamm inom anläggningen 
och syftet med dammen är att hålla extra lagringskapacitet. Länsstyrelsen anser att 
evakueringsdammen ska utgöra extra buffert vid tillfällen med höga flöden bero-
ende på väderlek. Om det behövs så ska bolaget nyttja den dammen i avvaktan på 
fullständiga provsvar innan utsläpp sker till recipient.  
 

Frågan om riktvärden eller andra begränsningsvärden  

I utredningen sägs att innan vatten från renvattendammen släpps till recipient så tas 
prov på vattnet för att säkerställa att de provisoriska riktvärdena innehålls. Även i 
egenkontrollprogrammet finns angivet att provtagning ska ske av utgående vatten 
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från renvattendammen innan vattnet släpps ut i recipient. Slutligen föreslår bolaget 
att föroreningar i utgående vatten som riktvärde inte vid något tillfälle får överstiga 
de halter som föreslås. Därefter lämnas en förklaring till vad som menas med rikt-
värde - ”med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför skyldighet för 
verksamhetsutövaren att vidta åtgärder så att värdet innehålls”. 
 
Länsstyrelsen anser att den åtgärd som blir aktuell vid för höga föroreningshalter är 
att behandla/rena vattnet i en ny omgång genom reningsanläggningen, ta nya prover 
för att verifiera halten och först därefter släppa ut vattnet från renvattendammen. 
Med dessa åtgärder och på det sätt som bolaget hittills har hanterat frågan, blir ut-
släppshalterna skarpa begränsningsvärden. Utsläpp från renvattendammen får då 
inte ske om provtagning visar att halterna ligger över haltvillkoren.   
 

Yrkande om slutligt utsläppsvillkor   

Provisoriska villkoret P1 ersätts med ett slutligt villkor enligt följande. 
 
Vatten som släpps ut från renvattendammen får inte överstiga nedanstående halter. 
pH ska ligga mellan 6 och 10. 

Ämne Halt 
TOC (totalt organiskt kol)   500   mg/l 
Olja som oljeindex     10   mg/l 
Suspenderade ämnen     20   mg/l 
Arsenik     15    µg/l 
Kadmium       3    µg/l 
Kobolt     60    µg/l 
Krom     60    µg/l 
Koppar     50    µg/l 
Kvicksilver       1    µg/l 
Nickel     50    µg/l 
Bly     15    µg/l 
Zink   200    µg/l 
Pentaklorfenol      50    µg/l 
PCB totalt        0,1 µg/l 
PAH cancerogena        0,5 µg/l 
PAH övriga    100    µg/l 

 
Fiskeriverket  
I deldom 2005-09-29 erhöll Ragn-Sells Avfallshantering AB tillstånd av miljödom-
stolen för ifrågavarande verksamhet. Frågan om villkor för utsläpp av omhänderta-
get lakvatten och förorenat dag- och processvatten till recipienten blev uppskjuten 
och bolaget ålades att under prövotiden utföra vissa utredningar (rubricerade Ul och 
U2 i deldomen). Deldomen specificerar inte i vilken utsträckning eller med vilken 
kontinuitet provtagningen bör ske. 
 
Provtagningar utfördes under prövotiden 2006-2007 på grund- och ytvatten. Dess-
utom utfördes en biologisk undersökning i form av elfiske och bottenfaunaanalys. 
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Dessa provtagningar/undersökningar ansågs inte tillgodose kunskapsbehovet om 
recipienten och eventuell påverkan från anläggningen. Ytterligare provtagningar 
och analyser utfördes under åren 2008-2010. I deldom 2009-06-12 ålades Ragn-
Sells Fagerliden AB att inkomma med en slutlig prövotidsredovisning senast den  
15 november 2010. 
 
Fiskeriverkets synpunkter 

Resultaten från provtagningen av vattnet i renvattendammen visar att halterna av  
de analyserade ämnena ligger långt under de provisoriska riktvärdena, förutom för 
suspenderade ämnen. Fiskeriverket anser att de redan låga halterna motiverar en 
sänkning av riktvärdena. Fiskeriverket ser ingen anledning varför riktvärden inte 
ska överensstämma med verkligheten på ett mer adekvat sätt och heller inte varför 
de inte kan ses som en motivation till framtida förbättringar av vattenhanteringen. 
Flera av de metaller som analyserats ligger på en hög till mycket hög halt enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (rapport 4913). I tabell 1 
redovisar Fiskeriverket förslag till riktvärdessänkningar som är anpassade så att 
bolaget i dagsläget befinner sig under gränserna. Fiskeriverket anser också att rikt-
värdena bör ses över efter en femårsperiod för att då kunna avgöra om det är möjligt 
att sänka några eller alla riktvärdena igen till måttligt höga halter, klass 3, enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (rapport 4913). 
 
Tabell 1. Analyserade ämnen från renvattendammen med provisoriska riktvärden. Ragn-Sells förslag till fast-
ställda riktvärden är inte analoga ens med de maxnivåer som uppmätts mellan 2006-2010. Fiskeriverket föreslår 
nya riktvärden med utgångspunkt från Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet i sjöar och vat-
tendrag samt bolaget maxnivåer. 
 

Ämne 
Provisoriska 
riktvärden 

Ragn-Sells 
Förslag 

Ragn-Sells 
maxnivå 

(2007-2010) 

Fiskeriverkets 
rekommendation 

TOC (Totalt organiskt  kol) 500 mg/I 500 mg/I 58 mg/I 100 mg/I*** 

Olja (som oljeindex) 10 mg/I 10 mg/I 0,3 mg/I 1 mg/I*** 

Suspenderade ämnen 10 mg/I 20 mg/I 11 mg/I 10 mg/I *** 

Arsenik 15 µg/l 15 µg/ 15 µg/ 10 µg/l * 

Kadmium 3 µg/l 3 µg/ 2 µg/ 1,5 µg/l ** 

Kobolt 60 µg/l 60 µg/ 8 µg/ 20 µg/l *** 

Krom 60 µg/l 60 µg/I 11 µg/ 15 µg/l * 

Koppar 50 µg/l 50 µg/ 35 µg/ 40 µg/l ** 

Kvicksilver 1 µg/l 1 µg/ 0,21 µg/ 0,4 µg/l *** 

Nickel 50 µg/l 50 µg/ 42 µg/ 50 µg/l ** 

Bly 15 µg/ 15 µg/ 8 µg/ 15 µg/** 

Zink 200 µg/ 200 µg/l 130 µg/ 150 µg/** 

Pentaklorfenol 50 µg/ - 0,1 µg/ 0,5 µg/*** 

PCB totalt 0,1 µg/ - 0,02 µg/ 0,04 µg/*** 

PAH cancerogena 0,5 µg/  0,02 µg/ 0,2 µg/I*** 

PAH övriga 100 µg/  1 µg/ 5 µg/*** 

 
*) Klass 4 (Höga halter) enligt naturvårdsverkets tillståndsklassning för metaller 
**) Klass 5 (Mycket höga halter) enligt naturvårdsverkets tillståndsklassning för metaller ***) Fiskeriverkets 
rekommenderade riktvärden med utgångspunkt från bolagets redovisade maxnivåer. 
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I dagsläget är det svårt att avgöra om det skett någon recipientpåverkan till följd av 
etableringen av Fagerlidens avfallsanläggning. Provtagningarna har varit sporadiskt 
utförda och med varierande resultat. Fiskeriverket föreslår att vattenprovtagningar 
för analys av metaller i renvattendammen bör ske varje månad året runt för att sä-
kerställa en god vattenkvalité och för att i god tid avhjälpa eventuella höga halter  
av miljöfarliga ämnen. Även provfiske i form av elfiske bör utföras då det varit  
stor variation vad gäller resultaten, både beträffande artsammansättning och antal, 
mellan de redan utförda provfiskena. Elfisken bör ske under samma period på året 
och på samma lokaler som föregående år för att de ska vara jämförbara. 
 
Samtliga provisoriska riktvärden (P1 i deldom 2005-09-29) är höga eller mycket 
höga halter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (rapport 
4913). Fiskeriverket anser att det bör finnas en tydlig ambition från bolagets sida att 
sänka dessa riktvärden till minst "måttligt höga halter" för att säkra en fortsatt god 
vattenkvalité i recipienten. 
 
 
Robertsfors kommun  

 

Av utredningen framgår att bolaget konstaterar att de provisoriska villkoren har 
kunnat innehållas under prövotiden, att halterna i utsläppen ligger på en låg nivå,  
att totalmängden av utsläppen är låga. 
 
Innan vattnet från renvattendammen släpps till recipienten tas prover för att veri-
fiera att de provisoriska riktvärdena innehålls. Bolaget föreslår att utsläppsvillkor 
till vatten bör fastställas med samma halter som det provisoriska villkoret under 
prövotiden, undantaget suspenderande ämnen som föreslås höjas till 20 mg/l. 
 
Allmänna utskottet kan acceptera de haltvärden som bolaget förslagit. Utskottet 
anser att parametrarna pentaklorfenol, PCB total, PAH cancerogena och PAH  
övriga bör ingå i provtagningen. 
 

Urban Zingmark  

 
Urban Zingmark har i ett flertal inlagor – i stor utsträckning åtföljda av tekniska 
konsultrapporter – framfört yrkanden och synpunkter i målet. 
 
Urban Zingmark har anfört bland annat följande.  
 

Utsläppsvillkoren 

Bolaget och länsstyrelsens uppfattning om relevanta utsläppsvillkor står i kontrast 
till det yttrande som inkommit från Fiskeriverket, det sistnämnda ansluter i större 
utsträckning till de villkor som lämnats i domar för bolagets motsvarande verksam-
heter på andra platser. 
 
Det yrkande till haltvillkor som lämnats i tidigare PM (daterat 2011-01-05) vid-
hålles. Bolaget har även visat att det tekniskt är möjligt att innehålla dessa. 
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Bolagets förslag att analysera parametrarna pentaklorfenol, PCB, cancerogena och 
övriga PAH, först sedan massor med dessa föroreningsinnehåll tagits emot är inte 
rimligt. En sådan utformning av villkoret ställer krav på provtagning och dokumen-
tation av de massor som tillförs anläggningen. Eftersom bolaget inte har klarat av 
att genomföra den provtagning som krävs för prövotidsredovisningen, finns det på-
taglig risk att mottagna massor inte heller provtas i relevant omfattning. Vidare 
finns en svårighet i att avgöra när provtagningen ska påbörjas och när den ska av-
slutas. 
 
Bolagets motiv för den föreslagna villkorskonstruktionen är att kostsamma analyser 
kan undvikas. 
 
Påståendet måste bedömas gentemot de extremt låga rapporteringsnivåer som åter-
finns prövotidsredovisningen (tabell 4) med avseende på PAH:er, som vanligen inte 
kan erhållas vid kommersiella laboratorier. Rapporteringsgränserna med avseende 
på PAH överensstämmer inte heller med de som redovisas senare i rapporten (sid 
38). 
 
Återigen skulle en redovisning av underlagsmaterial i form av analysrapporter vara 
av värde. Detta inte minst med tanke på de resultat som redovisas i tabell 4 i prövo-
tidsredovisningen. 
 
Bolaget anför som tidigare nämnts att man vill undvika dyra analyser. Generellt har 
kostnaderna för kemiska analyser av vattenprov genomgått en hård prispress. Påstå-
endet borde även ha åtföljts av en kostnadsuppskattning, vilken kan ställas i relation 
till mängden avfall som anläggningen har tillstånd att ta emot. 
 
Bolagets förslag till undantag från behandling och provtagning av vatten som  
lämnar anläggning vid extrema vädersituationer kan inte under några förhållanden 
accepteras. 
 
Det finns anledning att påminna bolaget om vad det har åtagit sig i ansökan och 
därtill hörande handlingar. Vattenhanteringen beskrivs i miljökonsekvensbeskriv-
ningen (sid 33). Av denna framgår att "Utjämningsmagasin (damm) dimensioneras 
så att den dels klarar eventuella driftsstopp vid interna reningsverk, dels klarar en 
ökad vattenbelastning vid t.ex. ett 10-årsregn". 
 
Under dessa förutsättningar har tillstånd för verksamheten lämnats. Det finns därför 
ett högst begränsat utrymme att lämna villkor som lyfter bort de åtaganden som 
bolaget gjort i ansökan med tillhörande handlingar. 
 
Urban Zingmark har yrkat att följande slutliga villkor ska föreskrivas. 
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Ämne Mängd- 

villkor 

Halt- 

villkor 

Kommentar 

TOC (totalt or- 

ganisk-t kol) 

 500 mg/l Bolaget har genom provtagning visat att de 

kan innehålla lägre halter. 

Olja, som olje- 

index 

  25 kg  5 mg/l Halten 5 mg/l är tidigare etablerad praxis.  I 

senare beslut har halten 3 mg/l tillämpats. 
Suspenderade 

ämnen 
 10 mg/l Halten går att uppfylla med bolagets be-

handlingsteknik. 

Arsenik   50 g  10 µg/l Etablerat utsläppsvillkor är 10 µg/l. 

Bly   50 g   5 µg/l Bolaget har visat att man kan innehålla hal-

ten 10 µg/l. Villkor på 5 µg/l förekommer. 

Kadmium    2,5 g    0,5 µg/l  Villkor på 0,5 µg/l förekommer. 

Kobolt    Ämnet behöver inte villkoras. 

Krom   10 µg/l Bolaget har visat att man kan innehålla hal-

ten 10 µg/l. 

Koppar   100 g  20 µg/l  Bolaget har visat att man kan innehålla hal-

ten 10 µg/l. Med tanke på ämnets påverkan 

på recipienten är det angeläget att haltvill-

koret sätts så lågt som möjligt. 

Kvicksilver   2,5 g   0,5 µg/l Haltvillkoret bör vara detsamma som miljö-

kvalitetsnormen, dvs. 0,07µg/l. Villkor på 

0,5µg/l förekommer från motsvarande an-

läggningar. 

Nickel  100 g   20 µg/l Haltvillkoret bör vara detsamma som miljö-

kvalitetsnormen, dvs. 20 µg/l. 

Zink    50 µg/l Bolaget har visat att man kan innehålla hal-

ten 50 µg/l. 

Pentaklorfenol    0,05µg/l Bolaget har visat att man kan innehålla hal-

ten 0,05 µg/l. 

PCB totalt     0,1µg/l   Parametern behöver inte regleras under 

  förutsättning att pentaklorfenol regleras. 

PAH cancern- 

gena 
   0,1 µg/l Haltvillkoret bör vara detsamma som miljö-

kvalitetsnormen för bens(a)pyren, dvs. 0,1  
µg/l. 

PAH övriga 50 g  10 µg/l Haltvillkoret bör sättas till 10 µg/l vilket 

harmonierar med bedömning av miljörisker 

för utsläpp från bensinstationer. 

Totalfosfor  0,3 mg/1 Etablerat riktvärde från reningsverk. 

Totalkväve  30 mg/1 Etablerat vid likande anläggningar. 
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Urban Zingmark har anfört att bolagets prövotidsredovisning inte kan godtas. I  

övrigt har inga invändningar anförts mot prövotidsredovisningen. Mark- och miljö-

domstolen finner att prövotidsredovisningen har en godtagbar omfattning och väl 

belyser de prövotidssatta frågorna och att den sålunda kan godtas som underlag för 

den slutliga prövningen av målet. 

 

De slutliga villkor som föreslagits av bolaget har i huvudsak godtagits av länsstyrel-

sen och av Robertsfors kommun. 

 

Urban Zingmark har, liksom Fiskeriverket, föreslagit haltvillkor som på de flesta 

punkter ligger på en betydligt lägre nivå än vad bolaget förreslagit. Urban Zingmark 

har även föreslagit att mängdvillkor bör föreskrivas för vissa ämnen. 

 

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att det i målet är fråga om ut-

släpp av ett väl renat avloppsvatten. De haltvillkor som föreslagits av Fiskeriverket 

utgår i flera fall från bedömningsgrunder för miljökvalitet i vattenrecipient (Natur-

vårdsverkets rapport 4913). Dessa kan visserligen användas som en utgångspunkt 

vid bedömningen av utsläppens verkningar i recipienten, men är inte lämpliga att 

tillämpa vid bestämmande av utsläppshalter från en reningsanläggning. Beträffande 

huvuddelen av de parametrar som omfattats av det provisoriska villkoret har de av 

Livsmedelsverket uppsatta gränserna för otjänlighet hos dricksvatten (SLVFS 

2001:30) inte överskridits under prövotiden (2007-2010). Så har varit fallet endast 

beträffande två parametrar, nämligen arsenik (4 mätningar av 23) och nickel  

(6 mätningar av 22). Genomsnittsvärden har under denna tid inte överskridit någon 

otjänlighetsgräns; förutom för nämnda ämnen gäller detta för bl.a. kadmium, krom, 

koppar, kvicksilver och bly. De föreslagna slutliga begränsningsvärdena beträffande 

kadmium, koppar och kvicksilver överskrider inte otjänlighetsgränserna; för krom 

och bly är överskridandet 20 % resp. 50 %. Totalmängden av utsläppta föroreningar 

är mycket begränsad och prövotidsredovisningen ger vid handen att någon bety-

dande påverkan på recipienten inte uppkommit. Mark- och miljödomstolen delar 

länsstyrelsens bedömning beträffande vilka haltvillkor som ska gälla som slutliga 
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villkor. Den redovisning som lämnats i prövotidsredovisningen visar att de före-

slagna villkoren kunnat innehållas under prövotiden, beträffande huvuddelen av de 

haltreglerade parametrarna med relativt god marginal. Det enda undantaget härifrån 

utgörs av haltvillkoret för suspenderade ämnen. Då villkoren ska gälla som be-

gränsningsvärde kan dock de föreslagna haltvillkoren godtas. Beträffande vilka pa-

rametrar som ska villkorsregleras delar domstolen länsstyrelsens bedömning att 

haltvillkor även bör föreskrivas för pentaklorfenol och PCB totalt, dock att analys 

av dessa parametrar endast behöver ske när massor tagits emot som skulle kunna 

innehålla sådana föroreningar. Även för parametrarna PAH cancerogena och PAH 

övriga bör haltvillkor föreskrivas. Nämnda parametrar bör dock ingå i den rutin-

mässiga provtagningen och bedömningen, eftersom det regelmässigt hanteras av-

fallstyper inom anläggningen som kan ge upphov till sådana föroreningar i lakvatt-

net. När avfallsstyper av annat slag t.ex. sådana där dioxin, kväve eller fosfor kan 

förväntas i lakvattnet kan länsstyrelen med stöd av villkor 11 och delegationen A i 

deldomen den 29 september 2005 föreskriva de ytterligare villkor som kan behövas. 

Mark- och miljödomstolen bedömer därför att det inte behövs någon reglering av 

ytterligare parametrar. De slutliga villkoren bör därför i huvudsak utformas i enlig-

het med bolagets alternativa villkorsförslag. Bortsett från vad som ska gälla beträf-

fande suspenderade ämnen överensstämmer de slutligen föreskrivna utsläppsgrän-

sena med vad som enligt villkor P1 gällt under prövotiden.   

 

Bolaget har även yrkat att utsläpp till recipienten i undantagsfall ska få ske utan att 

det säkerställts att föreskrivna utsläppsvärden uppfylls. Sådant utsläpp ska dock få 

ske först efter medgivande från tillsynsmyndigheten. Mark- och miljödomstolen 

finner att det inte finns behov av en sådan föreskrift, eftersom bolaget vid sådana 

tillfällen har möjlighet att fördröja utsläpp genom att utnyttja den s.k. evakuerings-

damm som finns inom området. 

 

Urban Zingmarks yrkande om fastställande av mängdvillkor avseende utsläpp av 

vissa metaller har inte biträtts av någon remissmyndighet. Inte heller mark- och  

miljödomstolen finner, mot bakgrund av de totalmängder som släppts ut under  

prövotiden, att någon sådan reglering behövs. 
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Bolagets yrkande att det provisoriska villkoret P2 inte längre ska gälla har inte mött 

några invändningar. Mark- och miljödomstolen finner, utifrån erfarenheterna under 

prövotiden, att villkoret bör upphävas. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se dombilaga 2 (DV 425) 

 

Överklagande senast den 11 juli 2012.  

 

 

Nils-Gunnar Elisson  Lena Nilsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Nils-Gunnar Elison och  

tekniska rådet Lena Nilsson. 
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Hur man överklagar – dom i mål där mark- och miljödomsto-
len är första instans 

Den som vill överklaga mark- och miljö-
domstolens dom ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till 
mark- och miljödomstolen. Överklagandet 
prövas av Mark- och miljööverdomstolen 
vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. ans-
lutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagan-
det ska också i detta fall skickas eller lämnas 
till mark- och miljödomstolen och det måste 
ha kommit in till mark- och miljödomstolen 
inom en vecka från den i domen angivna sista 
dagen för överklagande. Om det första över-
klagandet återkallas eller förfaller kan inte hel-
ler anslutningsöverklagandet prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Mark- och miljööverdomstolen fordras att 
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljö-
överdomstolen lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som mark- och miljödomstolen 
har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och miljö-

överdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande 
av mark- och miljödomstolens namn samt 
datum för domen och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomsto-
lens dom som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende mark- och miljödomsto-
lens domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd 
för att prövningstillstånd ska meddelas, 
samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska 
styrkas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åbe-
ropas i Mark- och miljööverdomstolen inte 
lagts fram tidigare, ska klaganden förklara an-
ledningen till omständigheten eller beviset inte 
åberopats i mark- och miljödomstolen. Skrift-
liga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges 
in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden 
att det ska hållas ett förnyat förhör eller en 
förnyad syn på stället, ska han eller hon ange 
det och skälen till detta. Klaganden ska också 
ange om han eller hon vill att motparten ska 
infinna sig personligen vid huvudförhandling i 
Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet 
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen 
som det finns motparter i målet. Har inte kla-
ganden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen. 
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