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NACKA TINGSRATT
Mark- och miljödomstolen

Mål nr M 1571-07

2012-11-30
meddelad i
Nacka Strand

SÖKANDE
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala
Ombud: Advokaterna Mårten Bengtsson och Åsa Borgardt
Advokatfirman Åberg & Co AB
Box 16295
103 25 Stockholm
SAKEN
Ansökan om tillstånd till verksamheten vid Hovgårdens avfallsanläggning i Uppsala
kommun; nu fråga om prövotidsredovisning.
Ao: 129
Anläggnings ID: 29869
Koord. (SWEREF 99) N : 6646805 E: 654970

¬
DOMSLUT
Mark- och miljödomstolen avslutar prövotiden och föreskriver slutliga villkor för
utsläpp till recipient av behandlat lakvatten samt ytterligare delegationer enligt
följande.

Slutliga villkor och bemyndigaden

Omhändertagande av lakvatten

Dok.Id 248142
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka Strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20

Telefon
Telefax
08-561 656 00
08-561 657 99
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r
E-post: mmd.nacka@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se
-

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00
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9 a. Halterna i behandlat lakvatten som släpps ut till recipient får inte överskrida
nedan angivna begränsningsvärden, beräknat som flödesviktat årsmedelvärde.
Ämne

Halt (mg/1)

Ammoniumkväve (NH -N)

10

Totalfosfor (P-tot)

0,3

4

Biokemisk syreförbrukning, BOD

¬

7

10

Totalt organiskt kol, TOC

80

Klorid, Cl

3000

Ämne

Halt (ug/1)

Bly, Pb

5

Kadmium, Cd

0,3

Koppar, Cu

50

Krom, Cr

10

Kvicksilver, Hg

0,1

Nickel, Ni

20

Zink, Zn

100

9 b. Utsläppet av fosfor får inte överskrida 15 kg, beräknat som ett rullande
aritmetiskt medelvärde över en tioårsperiod.
9 c. Redovisade åtgärder för att förbättra nitrifikationen och förbättra luftningen i
den sista polerings dammen ska vara genomförda inom ett år efter det att denna dom
vunnit laga kraft.

9 d. Bolaget ska inom fem år efter att denna dom vunnit laga kraft genomföra en
grundläggande karakterisering av utsläpp till recipient. Därefter ska karakterisering
ske fortlöpande. Bolaget ska i samband med karakteriseringarna samråda med
tillsynsmyndigheten kring parametervalet. Karakteriseringarna ska utformas på ett
sådant sätt att tillsynsmyndigheten bl.a. får underlag för att bedöma eventuellt
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behov av villkor för att minska risken för akuttoxiska effekter.
9 e. Bolaget ska i miljörapporten redovisa utsläppta mängder av de ämnen som
omfattas av haltvillkoren.

B emyndigand en
Mark- och miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken
åt tillsynsmyndigheten att föreskriva de ytterligare villkor som erfordras avseende
dels intervall för karakterisering av utsläpp till vatten (efter den grundläggande
karakteriseringen som ska ske inom fem år efter att denna dom vunnit laga kraft.)
dels ytterligare begränsningsvärden med anledning av resultat från karakterisering.

¬
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TILLSTÅND
Miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, lämnade genom deldom 9 maj 2006 Uppsala
kommun tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Hovgårdens
avfallsanläggning på fastigheterna Grän 2:2, 5:6 och 6:5 i Uppsala kommun.

Anläggningen drivs nu efter bolagisering i det kommunala bolaget Uppsala Vatten
och Avfall AB.

Miljödomstolen förordnade om prövotid och provisoriska föreskrifter enligt
följande.

Prövotid
Prövotiden löper till utgången av år 2010. Vid prövotidens utgång ska kommunen
till miljödomstolen redovisa erfarenheterna av behandling av lakvatten och de
¬

tekniska möjligheterna att begränsa utsläppet av föroreningar ytterligare samt de
ekonomiska konsekvenserna av detta. Prövotidsredovisningen innebär vidare att
flödena i åsystemet (Hovgårdsbäcken, Lissån och Tomtaån) ner till Funbosjön ska
kartläggas och redovisas kopplade till utsläppen av lakvatten och att analyser av
lakvattnet ska anpassas till innehållet i det avfall som tas in på anläggningen. En
ingående karaktärisering av lakvattnet ska genomföras minst en gång per år, jfr
med de beståndsdelar som anges i 22 § NFS 2004:10 och med de parametrar som
Fiskeriverket angett på s. 34 i denna dom. Alternativ till att släppa ut det renade
lakvattnet i recipient (bäcksystemet som mynnar i Funbosjön) genom lokalt
omhändertagande ska utredas och redovisas vid prövotidens utgång och utredning
ska företas och åtgärder föreslås för att komma till rätta med de konstaterade
lakvattenläckagen på längre sikt. Kommunen ska till miljödomstolen vid
prövotidens utgång redovisa förslag till de slutliga villkor som bör gälla.

5
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

M 1571-07

DOM

Provisoriska föreskrifter
Under prövotiden och till dess annat bestäms ska följande provisoriska föreskrifter
gälla.

Halterna i det behandlade lakvatten som släpps ut i recipient från och med den 1
juli 2007 ska som flödesviktat riktvärde årsmedelvärde understiga följande halter.

¬

Ämne

Halt (mg/1)

Ammoniumkväve (NH4-N)

10

Totalfosfor (P-tot)

0,3

Biokemisk syreförbrukning, BOD7

10

Totalt organiskt kol, TOC

80

Klorid, Cl

3000

Ämne

Halt (ug/1)

Bly, Pb

5

Kadmium, Cd

0,3

Koppar, Cu

50

Krom, Cr

10

Kvicksilver, Hg

0,1

Nickel, Ni

20

Zink, Zn

100

YRKANDEN M.M.
Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen avslutar prövotiden och föreskriver
nedan angivna slutliga villkor att gälla för anläggningen.
Halterna i behandlat lakvatten som släpps ut till recipient får inte överskrida nedan
angivna begränsningsvärden, beräknat som flödesviktat årsmedelvärde.
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Ämne

Halt (mg/1)

Ammoniumkväve (NH4-N)

10

Totalfosfor (P-tot)

0,3

Biokemisk syreförbrukning, BOD7

10

Totalt organiskt kol, TOC

80

Klorid, Cl

3000

Ämne

Halt (ug/1)

Bly, Pb

5

Kadmium, Cd

0,3

Koppar, Cu

50

Krom, Cr

10

Kvicksilver, Hg

0,1

Nickel, Ni

20

Zink, Zn

100

¬
Om halterna för ett kalenderår överskrids ska bolaget vidta lämpliga skyddsåtgärder
och försiktighetsmått för att överskridandet inte ska upprepas. Tillsynsmyndigheten
ska underrättas om överskridandet och de åtgärder som vidtagits eller kommer att
genomföras med anledning av överskridandet. Vid överskridande av halten för
klorid gäller istället att tillsynsmyndigheten genast ska underrättas om
överskridandet och orsaken till detta. Först efter upprepade överskridanden behöver
vidtagna och planerade åtgärder redovisas.
Bolaget ska inom fem år från dagen för dom genomföra en grundläggande
karakterisering för utsläpp till recipient. Bolaget ska i samband med detta samråda
med tillsynsmyndigheten kring parametervalet. Tillsynsmyndigheten bör
bemyndigas föreskriva om det fortsatta intervallet för karakterisering av lakvatten.
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PRÖVOTIDSREDOVISNING MED KOMPLETTERINGAR
Erfarenheter av lakvattenbehandlingen och reningsanläggningens
uppbyggnad och funktion
Förorenat vatten uppkommer dels som ett lakvatten från deponin dels som ett
avrinnande ytvatten från hårdgjorda ytor. Förenklat benämns dessa förorenade
vatten lakvatten.
Reningsverket i dess nuvarande form togs i bruk juni/juli 2007 och innebär en
långtgående biologisk rening med nitrifikation av lakvattnet. Reningsverket består
av ett mekaniskt-kemiskt reningssteg, ett biosteg och ett polerings steg. I det
mekaniskt-kemiska reningssteget tillsätts kaliumpermanganat, vilket leder till
kemisk oxidation som fäller ut järn och mangan samt även ger viss oxidation av
svårnedbrytbara organiska ämnen. Efter kemsteget leds vattnet till biosteget.
Biosteget består av två parallella linjer. Vardera linjen består av två luftade
bassänger där en av bassängerna i linjen innehåller bärarmaterial som
¬

mikroorganismer tillväxer på. I biosteget sker en minskning av organiskt innehåll
samt en oxidation av ammoniumkväve till nitratkväve. Efter biosteget leds
lakvattnet via en sedimenterings damm och två stora parallella polerings dammar
samt slutligen genom en luftad damm till recipient.

Reningsverket har fungerat tillfredställande. Efter intrimning under 2007 och 2008
uppfylls villkoren i den provisoriska föreskriften. Under 2007 (uppstartsåret) och
2008 överskreds halten avseende ammoniumkväve i den provisoriska föreskriften.
Anledningen till detta var intrimningsproblem och stora flöden med kväverikt kallt
vatten.
Karakterisering av lakvatten
Analyser av lakvattnet ska enligt prövotidsföreskriflten anpassas till innehållet i det
avfall som tas in på anläggningen. En ingående karaktärisering ska genomföras en
gång per år. Lakvattnet har karaktäriserats vad gäller organiska och oorganiska
ämnen.
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Oorganiska ämnen
Obehandlat lakvatten från Hovgården har jämförts med obehandlat lakvatten från
ca 20 andra deponier i Sverige. Arsenik och barium - troligen från askor som
deponerats på Hovgården - erhöll då högre halter.

Det finns veterligt inget bra referensmaterial från andra deponier i landet med egen
lakvattenrening att jämföra Hovgårdens renade lakvatten med varför en jämförelse
gjorts med renat kommunalt avloppsvatten från Kungs ängs verket i Uppsala.
Anledningen till jämförelsen med just Kungs ängs verket i Uppsala är att bolaget har
tillgång till långa mätserier av god kvalitet. Vid jämförelsen bör dock beaktas att
flödet från Kungs ängs verket är ca 100 gånger högre än från Hovgårdens
reningsverk. Sammanfattningsvis kan sägas att halterna av vissa lättrörliga metaller
(As, Ba, Cr, Cd, Pb) - sannolikt från deponerade askor - har förhöjda halter i renat
lakvatten från Hovgården jämfört med renat avloppsvatten från Kungs ängs verket.
¬

Andra studerade metaller har likvärdiga eller något förhöjda halter.

Både orenat och renat lakvatten har mycket låga fosforhalter jämfört med
kommunalt avloppsvatten. Totalkvävehalten för orenat lakvatten är låg jämfört med
andra deponier, men dubbelt så hög som för orenat avloppsvatten. I det renade
lakvattnet föreligger huvuddelen av kvävet i oxiderad form (nitrat) på grund av det
biologiska renings steget.

Deponering av askor på Hovgården medför att relativt höga halter av ämnen från
lättlösliga salter (Na, Ka, Mg, Ca) erhålls i både orenat och renat lakvatten.
Hovgårdens lakvatten är mycket starkt buffrat och motverkar försurning av
recipienterna. Syrehalten i lakvattnet höjs kraftigt i de olika reningsstegen.

Organiska ämnen
Orenat lakvatten från Hovgården har lågt innehåll av organiska miljögiflter jämfört
med orenat lakvatten från elva andra deponier enligt IVLs rapport B-13 53. Det kan
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konstateras att anläggningens obehandlade lakvatten har betydligt lägre halter än de
andra deponierna av ftalater, klorbensener, monocykliska kolväten och PAH samt
likvärdiga halter för klorfenoler och pesticider. Jämfört med ett normalt orenat
kommunalt avloppsvatten är halterna i det orenade lakvattnet av dioxiner, ftalater
och nonylfenol normalt lägre, medan halten av klorbensener (summan) ligger på
samma nivå.
I en specialundersökning analyserades ett 140-tal organiska ämnen i det renade
lakvattnet från Hovgården. Halterna i det renade lakvattnet ligger under
rapporterings gränserna eller har extremt låga halter.

Metoder att begränsa utsläpp till vatten ytterligare
Reningstekniska åtgärder
Bolaget har studerat olika alternativ till att helt eller delvis släppa ut det renade
¬

lakvattnet till recipient. De reningstekniska åtgärder som redovisats är förstärkt
biologisk rening, kemisk fällning, dammar och våtmarker, filtrering, oxidation,
indunstning.

Lämpliga reningstekniker
Utifrån de erfarenheter bolaget haft från lakvattenreningen under prövotiden så är
det är det framförallt åtgärder som resulterar i ytterligare sänkta halter av
ammoniumkväve som är intressanta. Sänkning av ammoniumkvävehalterna kan ske
genom att förbättra nitrifikationsprocessen. När det gäller halter av övriga ämnen,
som inte ingått i villkoren till den provisoriska föreskriften, så har ett stort antal
ämnen, framförallt organiska miljöstörande ämnen, analyserats i det renade
lakvattnet och jämförts med halterna i recipienten. Undersökningarna har visat att
det renade lakvattnet innehåller låga halter av organiska ämnen. Anledningen till
detta är dels att det orenade lakvattnet innehåller förhållandevis låga halter av
dessa, dels att den nuvarande biologiska lakvattenreningen bedöms effektivt
motverka utsläpp av dessa ämnen.
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Bolaget har utifrån ovanstående resonemang valt ut två åtgärder som bedöms vara
de miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt mest intressanta i detta fall, förstärkning
av nitrifikationskapaciteten i biosteget samt förbättrad lufltning i den sista dammen.

Nitrifikationen av lakvattnet vid svåra drifltförhåll anden (stora mängder kallt vatten)
kan förbättras med mer bärarmaterial i det biologiska renings stegets reaktorer.
Investeringskostnaden är i detta fall ca 250 kkr och den ökade energi åtgången
beräknas bli ca 18 000 kWh/år baserat på ett årligt flöde av 180 000 m .
3

Kostnadsökningen för Hovgårdens lakvattenrening, inberäknat drift och
kapitaltjänstkostnader, är 1-2 %. Miljömässigt innebär en förstärkning av
nitrifikationskapaciteten i reningsverket lägre halter ammoniumkväve i utgående
vatten samt att nedbrytningen av organiska ämnen i viss mån förbättras. Bättre
nitrifikation i reningsverket ger minskad syreförbrukning i recipienten.
Slutprodukten nitrat kan sedan fungera som en syrekälla vid syrefria bottnar.
¬
Förbättrad lufltning i den sista dammen ger också bättre syreförhållanden i
närrecipienten till en rimlig kostnad. Med en effektivare lufltning i den sista
dammen kan energiförbrukningen för denna lufltning ligga kring 0,03 kWh/m ,
3

vilket skulle innebära ca 5 000 kWh/år (ca 5 000 kr/år). Befintlig
lufltningsanordning kan förbättras till en ringa kostnad. Dessa två åtgärder kan anses
vara miljömässigt motiverade då långtgående nitrifikation och hög syrehalt för
renat lakvatten bidrar till en god ekologisk miljö.

Förslag till åtgärder
Bolaget har efter genomgång av olika tekniska metoder strävat eflter att hitta en
teknisk lösning som är anpassad for drift vid en avfallsanläggning och som även
ger bra miljöeffekt till en rimlig kostnad. Mot bakgrund av de utredningar som
gjorts åtar sig bolaget att genomfora följande åtgärder.
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- Biostegets reaktorer förses med ytterligare 40 m3 bärarmaterial för att förbättra
omvandlingen av ammonium till nitrat, särskilt vid höga flöden av kallt lakvatten.
Bättre nitrifikation i reningsverket innebär att syreförbrukningen minskar i
recipienten och reduktionen av organiska miljögiflter förbättras ytterligare.
Slutprodukten nitrat kan sedan fungera som en syrekälla vid syrefria bottnar. I dag
finns ca 110 m bärarmaterial i biosteget.
- Den sista polerings dammen förses med förbättrad lufltning för att höja syrehalten
ytterligare i närrecipienten, särskilt vid låg vattenföring.

Dessa åtgärder kan vara genomförda inom ett år efter det att domstolens dom med
slutliga villkor vunnit laga kraft.

Minskad lakvattenbildning
¬

Bolaget anser att någon form av lokalt omhändertagande av lakvatten på
Hovgården som påtagligt minskar totalflödet är orealistiskt. Begränsning av
lakvattenmängderna, bör i första hand i stället ske genom sluttäckning av
deponiområden. Sluttäckningen bedöms minska lakvattenbildningen med ca 50 %.

Åtgärder för konstaterade lakvattenläckage från deponierna
Av miljödomstolens dom den 9 maj 2006 (s. 23) framgår att tre läckage av
lakvatten har identifierats. Ett läckage söder om befintlig deponeringsplats för
asbest, ett andra läckage strax öster om cellerna för mellanlagring av rötslam och
ett tredje läckage vid deponins östra släntfot.

Förstnämnda läckaget åtgärdades 1993 med en tätskärm av bentonit och en
pumpbrunn inne i deponin. Utan pumpning skulle årligen ca 900 m lakvatten rinna
3

ut från deponin. Området kommer att sluttäckas i samband med den pågående
sluttäckningen av etapp 1 (askdeponin) där deponering upphörde 2008. Efter
täckning av området kommer det att ske ett utläckage på ca 15 m /år.
3
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Sluttäckningsplan har lämnats till tillsynsmyndigheten den 10 december 2008.
Planen innehåller olika sluttäckningsalternativ, där dock samtliga förslag ska
uppfylla kravet på maximal infiltration på 5 1/m och år. Bolagets slutsats är att den
mest effektiva åtgärden för att komma till rätta med detta lakvattenläckage är,
förutom den pågående pumpningen, att sluttäcka denna deletapp.
Det andra läckaget har beräknats till 1 200 m per år. Sluttäckning av området har
3

påbörjats och tätskikt av samma typ som i etapp 1 kommer att läggas på så fort
utjämningsskiktet har stabiliserats. Täckningen kommer att innebära att utläckaget
minskar till ca 20 m /år. Detta medför endast viss lokal påverkan och har inte
3

bedömts medföra någon negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.
Bolagets slutsats är att den mest effektiva åtgärden för att komma till rätta med
detta lakvattenläckage är att även sluttäcka denna deletapp.

¬

Det tredje läckaget avser en utströmning i den geologiska formation som i den
passiva fasen kommer att utgöra geologisk barriär för deponin. År 1996
begränsades utströmningen genom att en tätspont av PVC anlades. Efter åtgärden
beräknas ca 1 100 m /år läcka ut, vilket motsvarar den mängd lakvatten som
3

kommer att passera den geologiska barriären även under deponins passiva fas.
Etapp 2 (den pågående deponin) är en deponi för icke farligt avfall, men klassad
som en deponi för farligt avfall på grund av att en mindre mängd farligt avfall
deponerats där år 2001. I enlighet med Miljööverdomstolens dom 26 november
2007 medgavs ett undantag från kravet på geologisk barriär (19 och 20 §§
deponeringsförordningen 2001:512) för deponi förfärligt avfall. Etapp 2 uppfyller
dock kravet på geologisk barriär för deponi för icke farligt avfall. Efter avslutad
deponering kommer deponin att sluttäckas enligt kraven för deponi för farligt
avfall. Kravet på tätskiktet är en maximal infiltration på 5 1/m och år vilket
innebär en minskning av utströmmande vatten på grund av väsentligt mindre
lakvattenbildning. Detta utsläpp bedöms inte medföra någon menlig påverkan på
människors hälsa eller miljön.
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Recipientstatus och flödeskartläggning av recipientåarna
Recipientstatus
En tidigare kartläggning av recipientstatus en har utförts av Vägverket Konsult inför
tillstånds ansökan.

En klassificering av recipienterna Lissån och Tomtaån, efter tillförseln av nitrifierat
lakvatten, med hjälp av Naturvårdsverkets riktvärden för metaller i verkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (rapport 4913) visar att arsenik, bly,
kadmium, krom, nickel och zink hamnar i klass 2 (låga halter), medan koppar får
klass 3 (måttligt höga halter). Samma indelning erhölls också för två studerade
torrperioder under den senaste treårsperioden. Utjämningsmassorna som används i
sluttäckningsarbetet består bland annat av rötslam med höga kopparhalter.
Kopparhalterna kan förväntas minska då ett tätskikt lagts ut över
¬

utjämningsmassorna på avslutade deponiområden.

Slättåar i Uppland är näringsrika med avseende på kväve och fosfor. Tillförsel av
renat lakvatten förändrar inte bilden i någon högre grad. Särskilt vid torr väderlek
får man dock ett tydligt genomslag av ämnen som finns i de salter som ingår i
deponerade askor (i synnerhet kalium, klorid, natrium och sulfat).
Fiskevattendirektivets krav (78/695/EEG) på ammonium bedöms gå att uppfylla
med långtgående nitrifikation i reningsverket, medan nitritvärdet är problematiskt
för alla ytvatten med avrinning från åkermark i Uppland. Direktivets krav på
lättnedbrytbart organiskt material (BOD), löst syre (O2) och suspenderat material
(SS) bedöms kunna uppfyllas utan problem med det utbyggda reningsverket för
lakvatten. Förekomst av humus i närrecipienterna medför dock att samtliga
provpunkter får hög eller mycket hög halt av organiskt material mätt som COD
eller TOC.

Mätningar av ett stort antal organiska ämnen i Lissån före och efter
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lakvattentillförseln visar inte på någon tydlig inverkan av renat lakvatten från
Hovgården. Ett från början lågt innehåll i lakvattnet följt av långtgående biologisk
lakvattenrening bedöms effektivt motverka oönskade utsläpp av organiska ämnen.
Flödeskartläggning
Vid medelflöden är utspädningen av det renade vattnet i Lissån ca 25 gånger och i
Tomtaån ca 70 gånger. Vid längre torrperioder är utspädningen i Lissån endast en
gång och i Tomtaåns utlopp ca sju gånger.

Bedömning enligt vattendirektivet
Bolaget har redovisat att Hovgårdens närrecipienter Tomtaån och Funbosjön utgör
vattenförekomster (Vattenmyndigheten i Norra Österjöns vattendistrikt) som
regleras i Länsstyrelsens Västmanlands län föreskrifter om kvalitetskrav för
vattenförekomster i distriktet 19FS 2009:36. Vattenförekomsterna ska enligt denna
¬

föreskrift uppnå vissa kvalitetskrav för att uppnå hög eller god ekologisk status samt
god kemisk status. Båda vattenförekomsterna uppfyller i dagsläget god kemisk
ytvattenstatus. Hovgårdens renade lakvatten bedöms inte riskera den klassningen.
Recipienternas ekologiska status har klassats som måttlig respektive
otillfredsställande i de bägge recipienterna på grund av biologiska kvalitetsfaktorer,
där övergödning är orsaken. När det gäller övergödning är det fosfor som är den
begränsande faktorn. Hovgårdens bidrag av fosfor är mycket litet, 12 kg/år, mindre
än 1 procent av den totala mängden fosfor i Tomtaån. Detta ska jämföras med
exempelvis jordbruket där bidraget är betydligt större, 1000 kg/år. Bolaget har mot
denna bakgrund anfört att Hovgårdens renade lakvatten inte bedöms riskera
vattenförekomsternas status vad avser miljökvalitetsnormerna.
Åtgärder för att förbättra reningsanläggningen
Ytterligare bärarmaterial i reningsverkets biosteg medför att ammoniumtopparna
vid hög tillrinning och kallt vatten dämpas bättre än i dag. Detta innebär framför allt
att de toppar i ammoniumkväve som uppstår vid svåra drifltförhållanden, kan kapas.
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Det går dock inte i nuläget att säga hur mycket ammoniumutsläppen kommer att
minska vid sådana tillfällen. För reningsverket vid Hovgården gäller, till skillnad
mot vad som gäller för kommunala reningsverk, att höga flöden också ger höga
kvävehalter i det obehandlade lakvattnet. I ett kommunalt reningsverk kommer ca
80-90 % av kvävetillförseln från urin, som späds ut vid hög tillrinning av
ovidkommande vatten, dvs. kvävehalten sjunker. Det svåraste drifltfallet beträffande
nitrifikation av lakvattnet i Hovgården uppkommer vid kraftigt regn i kombination
med snösmältning. Vid dessa tillfällen är den biologiska aktiviteten låg i recipienten
på grund av det kalla vattnet. Sammantaget innebär mer bärarmaterial i biosteget att
utgående vatten innehåller lägre halter av ammoniumkväve. Även nedbrytningen av
organiska ämnen förbättras i viss mån. Bättre nitrifikation i reningsverket ger därför
minskad syreförbrukning i recipienten. Recipientundersökningar har visat att
syre situationen periodvis kan vara låg i recipientåarna och Funbosjön. Den
förbättrade lufltningen i den sista polerdammen har till uppgift att se till att det
renade lakvattnet har så hög syrehalt som möjligt. Syremättnads värdet varierar
¬

starkt med vattentemperaturen inom intervallet 9-15 mg/1 vid 0- 20 °C, med det
högsta syrevärdet vid 0 °C.
Sluttäckning av etapp 1
I tillståndet för verksamheten vid Hovgårdens avfallsanläggning angav
miljödomstolen, vad gäller villkor för avslutning och sluttäckning av deponi etapp er,
att täckning av deponerat avfall ska ske efter hand, och att sluttäckning ska vara
avslutad så fort som möjligt, dock senast 10 år, efter avslutad deponering (villkor
16). Deponeringen vid deponietapp 1 avslutades i och med utgången av 2008 och
etappen ska således vara sluttäckt senast vid utgången av 2018. Bolaget har i
enlighet med detta villkor påbörjat en del av sluttäckningen av etapp 1. Första
delen, vilken utgör ca 15 % av ytan av etapp 1, planeras att vara slutförd till
sommaren 2012. Planen är att en till två deletapper av etapp 1 ska täckas varje år.
Sluttäckningstakten styrs till stor del utifrån tillgång till material som ska läggas
ovan tätskiktet.
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Flöde och utsläppsmängd till recipienten
I tabellen nedan redovisas det totala årsflödet samt den totala utsläppsmängden till
recipient för de parametrar som ingår i prövotidsvillkoret för åren 2008-2010.
Flödesmätningar och provtagning är utförda vid utsläppspunkten till recipient.
Parameter

2008

2009

2010

Flöde m /år
NH -N (ton)

187 000
3,2

193 000
1,6

194 000
1,0

3

4

P-tot(ton)
BOD (ton)
TOC(ton)
Cl (ton)
Pb(kg)
7

Cd (kg)
Cu(kg)
Cr(kg)
Hg (kg)
Ni (kg)
Zn(kg)
¬

0,019
1,4
7,9
460
0,34

0,019
3,8
0,49
<0,004
1,6
4,9

0,011
0,8
8,4
390
0,08

0,017
3,3
0,28
<0,004
1,6
4,6

0,014
0,8
10
350
0,23

<0,001
4,6
0,34
<0,004
1,4
5
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B räddning
Inget orenat lakvatten från Hovgårdens avfallsanläggning kan brädda direkt ut i
recipienten. Allt lakvatten (inklusive ytvatten från hårdgjorda ytor) passerar
pumpstation A som har en kapacitet på ca 100 m /h. Efter pumpstation A passerar
3

det orenade vattnet det mekaniskt-kemiska reningsteget för att därefter via
pumpstation C föras vidare till biosteget. Biosteget följs av en liten
sedimenterings damm för slam och därefter av de två stora polerdammarna, vilka var
för sig har en kapacitet om 5000 m . Innan utsläpp av renat vatten sker till recipient
3

passerar lakvattnet även en liten luftad damm samt därefter provpunkten för
utgående vatten.
Vid pumpstation A kan bräddning ske internt till en av de stora polerdammarna och
ingår sedan i provpunkten för renat lakvatten. Den interna bräddningen kan ske vid
enstaka mycket höga flöden eller vid funktionsbortfall, exempelvis vid elavbrott.
Förekomsten av intern bräddning från pumpstation A till polerdammen har varit
¬

begränsad. Under åren 2008-2010 har ca 0,3 % av det totala flödet bräddat till
polerdammen och vidare genom provpunkten för renat lakvatten.
Vid pumpstation C kan intern bräddning ske av mekaniskt-kemiskt renat vatten via
två brunnar och provpunkt och därefter till recipient utan att passera
polerdammarna. Bräddning av mekaniskt-kemiskt renat vatten vid pumpstation C
kan endast uppkomma på grund av funktionsbortfall eller annan driftstörning.
Under åren 2008-2010 har ca 0,1 % mekaniskt-kemiskt renat vatten bräddat till de
två brunnarna samt vidare via provpunkten för renat lakvatten, och då på grund av
delvis igensatta silar i biosteget.
Att nyttja utjämningsmagasin för att minska behovet av bräddning är olämpligt i
Hovgårdens fall eftersom reningsanläggningen utformats för att undvika att kyla
ned det även under vintern varma lakvattnet i ett utjämningsmagasin. Nitrifikationsprocessen är känslig för låga vattentemperaturer. Det finns exempel på reningsanläggningar som fungerar dåligt på grund av nedkylt vatten. Istället har Hovgårdens reningsanläggning kapacitet att snabbt behandla även mycket höga flöden.
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Den påverkan som de interna bräddningarna haft på den totala utsläppsmängden
bedöms vara försumbar. Bolaget har därför inte ansett det motiverat att vidta några
extra åtgärder för att minska risken för intern bräddning.
Suspenderad substans, järn och pH-värde
Suspenderad substans (SS) i renat lakvatten utgörs främst av bakterier från
biologisk aktivitet i dammarna under det varma halvåret ("algblomning").
Dammsystemet har vid ett normalflöde (ca 500 m /d) en uppehållstid på över 20
3

dygn. Under sommartid kan uppehållstiden, vid en lång torrperiod, fördubblas.
Genom reningsåtgärder uppströms dammsystemet har lakvattnets mörka färg
minskat påtagligt, vilket underlättar algblomning. De stränga villkoren för BOD och
fosfor medför dock att halten suspenderad substans inte kan stiga okontrollerat. I
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten ingår
ett riktvärde för uppslammade fasta substanser för "andra fiskevatten" om 25 mg/1.
Uppmätta värden för suspenderad substans vid utsläppspunkten till recipient har de
¬

tre senaste åren legat på en nivå under detta värde.
Vad gäller järn så är utgående järnhalt mycket låg, ca 0,2 mg/1. Detta beror delvis
på att ingen fosforavskiljning med hjälp av järnklorid behövs på grund av den låga
fosforhalten i obehandlat lakvatten. Vidare förmår lamellerna avskilja inkommande
järn relativt bra efter tillsats av kaliumpermanganat. Provresultaten visar att
utgående järnhalt var klart lägre än bakgrundsnivån i recipienten.
Mätningarna har visat att det renade lakvattnet är extremt kraftigt buffrat och svagt
alkaliskt (pH < 8). Eventuella pH-svängningar åt det sura eller basiska hållet i
recipienten motverkas därför effektivt av det renade lakvattnet.
Med hänvisning till vad som nu anförts har bolaget inte ansett det nödvändigt att
ange begränsningsvärden för suspenderat material, pH eller järn. Det kan tilläggas
att inget av bolagets 13 avloppsreningsverk har något begränsnings värde för ovan
nämnda parametrar.
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YTTRANDEN
Fiskeriverket
Fiskeriverket vill lämna två alternativa förslag till slutgiltiga utsläpps villkor för
lakvatten från anläggningen.
1. Fiskeriverket kan godkänna de provisoriska utsläpps villkoren som slutgiltiga
utsläpps villkor för punkt Al (utlopp till recipient) under förutsättning att
provtagning sker varje månad året runt. Redovisning av vattenkvaliteten bör alltså
ske månadsvis istället för att redovisas som ett årsmedelvärde för att kunna
säkerställa en god vattenkvalitet. Då lakvattnet verkar hålla en signifikant lägre nivå
vad gäller flera av de testade parametrarna under prövotiden så bör detta vara ett
rimligt krav.

¬

2. Ifall Uppsala Vatten och Avfall AB får tillstånd att fortsätta att redovisa
årsmedelvärden anser Fiskeriverket att riktvärdena får skärpas. I tabellen nedan
redovisas de provisoriska riktvärden som varit gällande under prövotiden, de
aritmetiska medelvärdena som sammanställts för perioden 2008-2010 samt
Fiskeriverkets förslag som grundats på Naturvårdsverkets rekommendationer för
utsläpp till sjöar och vattendrag.
Ämne

Ammoniumkväve
P-tot
BOD
TOC
Cl
7

Kadmium, Cd
Krom, Cr
Koppar, Cu
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Bly, Pb

Provisoriska
riktvärden

Utfall period 2
aritmetiskt mv

Fiskeriverkets
förslag

Halt (ms/1)
10
0,3
10
80
3000
Halt (u£/l)
0,3
10
50
0,1
20
5

Halt (ms/1)
7,0
0,11
4,0
43
2100
Halt Qig/1)
0,071
2,0
17
0,011
7,9
0.95

Halt (ms/1)
IQ****
Q 1****
IQ****

40****

25oo****
Halt (jig/1)
0,3 **
5,0*
30***
0 1****

20**
3**
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100

24

60**

*) Klass 2 (Låga halter) enligt Naturvårdsverkets tillståndsklassning för metaller
**) Klass 3 (Måttligt höga halter) enligt Naturvårdsverkets tillståndsklassning för metaller
***) Klass 4 (Höga halter) enligt Naturvårdsverkets tillståndsklassning för metaller
****) Fiskeriverkets rekommenderade riktvärden med utgångspunkt i Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)
HaV anser utifrån tidigare lämnade yttranden från Fiskeriverket (2005-09-01 och
2011-04-29) att begränsningsvärden ska fastställas som reglerar verksamheten både
på kort och lång sikt. Riktvärdena ska i normalfallet anges som
månadsmedelvärden (i det här fallet kan rullande kvartalsmedelvärden även vara ett
alternativ) i syfte att följa upp kortsiktiga variationer med fokus på hur
anläggningen sköts och så att eventuella fel och brister snarast kan avhjälpas.
Gränsvärdena ska anges för helt kalenderår och avspegla dels omfattningen av
verksamheten och dels effekterna av en kontinuerlig god drift och skötsel av
¬

anläggningarna mot de totala utsläppsmängdema.

HaV betonar, i likhet med fiskeriverket, vikten av effektiva villkor, d.v.s. att
skillnaden mellan faktiska utsläppsnivåer och villkors gräns er hålls snäv, för att få
drivkraft att minska utsläppen. HaV anser även att föreslagen halt för utsläpp av
framför allt ammoniumkväve (10 mg/1) och koppar (50 u.g/1) är för högt angivna.

Ammoniumkväve (NH4-N) är den oorganiska fraktion av kväve som bildas vid
nedbrytning av organiska kväveföreningar. Ammonium omvandlas via nitrit (NO2N) till nitrat (NO3-N) med hjälp av syre. Denna process tar ganska lång tid och
förbrukar stora mängder syre. Många fiskarter och andra vattenlevande organismer
är känsliga för höga halter av ammonium beroende på att gifteffekter kan
förekomma. Giftigheten beror av pH-värdet (vattnets surhet), temperaturen och
koncentrationen av ammonium. En del ammonium övergår till ammoniak som är
giftigt. Ju högre pH-värde och temperatur desto större andel ammoniak i
förhållande till ammonium. Risk för akuta effekter på vattenlevande organismer
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föreligger för koppar (Cu) redan vid så låga halter som 18 ng/1 (DOE, 1996).
Årsmedelvärden (egentligen långa beräkningsperioder för villkor) medger per
automatik att höga akuttoxiska halter av ex. vis koppar kan förekomma utan att det
inverkar på begränsningsvärdet i sig.

HaV anser att bolagets åtagande att genomföra grundläggande karakteriseringar för
utsläpp till recipient om fem år och att i samband med detta samråda med
tillsynsmyndigheten kring parametervalet är bra och något som egentligen borde
ligga som en naturlig långsiktig uppföljning av lakvatten från deponier.

Länsstyrelsen godtar de förslag till åtgärder som bolaget redovisar för förbättring
av rening och för att minska lakvattenbildningen. Länsstyrelsen anser att föreslaget
haltvillkor med begränsningsvärden, beräknade över en treårsperiod, har en alltför
lång tidsperiod för medelvärdesberäkning. Utsläpps villkor bör utformas så att bästa
¬

teknik används och att bästa drift och underhåll sker. Nivån på begränsningsvärden
bör inte heller sättas lägre än att de medger svängningar i utsläpp svärden som ligger
inom ramen för bra underhåll och drift av anläggningen. Enstaka överskridanden av
begränsningsvärdet under ett år bör tillåtas förutsatt att utsläppsmängden inte är av
den storleken att den ger akut påverkan på recipienten. Förslagsvis kan villkoret
utformas så att ett månadsmedelvärde högst får överstiga begränsningsvärdet två
gånger per kalenderår för ammoniumkväve och biokemisk syreförbrukning samt en
gång per år för övriga parametrar. Föreslagna nivåer för halter som
begränsningsvärden kan kvarstå men då som månadsmedelvärden. Om
begränsnings värdena överskrids ska bolaget vidta lämpliga skyddsåtgärder och
försiktighetsmått för att överskridandet inte ska upprepas. Tillsynsmyndigheten ska
underrättas.

Länsstyrelsen anser att begränsnings värdena ska baseras på flödesviktade
årsmedelvärden med de parametrar och halter som gällde som provisorisk
föreskrift. Kloridhalten för ett enstaka år får överskridas. I övrigt godtas vad bolaget
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föreslagit vad avser att; om halter för ett kalenderår överskrids ska bolaget vidta
lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att överskridandet inte ska
upprepas m.m.

Länsstyrelsens uppfattning är att då ett stort antal organiska ämnen deponerats och
därmed potentiellt kan komma att läcka ut från deponin i framtiden bör halterna av
dessa ämnen flöjas upp. Ett villkor bör formuleras om att en grundläggande
karaktäriseringen för utsläpp till recipient ska utföras inom fem år, även organiska
parametrar ska då ingå. Länsstyrelsen godtar att det fortsatta intervallet för
karaktärisering av lakvatten bestäms av tillsynsmyndigheten i särskild delegation.
Till tillsynsmyndigheten bör också delegeras att vid behov kunna bestämma de
ytterligare parametrar och begränsningsvärden som bedöms nödvändiga beroende
på resultaten av framtida karaktäriseringar.
¬

Länsstyrelsen anser vidare att om karakteriseringar visar på förhöjda halter som
kräver åtgärder är frågan att betrakta som ett typisk löpande miljöarbete och kan
lösas inom ramen för tillsyn. Länsstyrelsen drar därför tillbaka sitt tidigare yrkande
om delegation till tillsynsmyndigheten om möjlighet att bestämma ytterligare
begränsningsvärden. Miljööverdomstolen har i ett antal avgöranden behandlat
frågor som gäller tillstånds rättskraft och förutsättningarna för att fylla ut
regleringen genom tillsynsförelägganden. I rättsfallet MÖD 2007:20 var bland annat
fråga om vilken rättskraft ett tillståndsbeslut hade i förhållande till en
säkerhetsrapport enligt den s.k. Sevesolagen. Miljööverdomstolen uttalade att
tillståndsprövningen är begränsad till de centrala frågor som är avgörande för
bedömningen av verksamhetens tillåtlighet och att en mer detaljerad reglering av de
krav som ställs på verksamhetsutövarens fortlöpande miljöarbete inte bör
genomföras vid tillståndsprövningen.
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Utgångspunkt för val av lämpliga parametrar vid den karakterisering som ska ske
om fem år kan vara vattendirektivets förteckning över parametrar.

Länsstyrelsen har tagit del av tillsynsmyndighetens yttrande och delar uppfattningen
att Uppsala Vatten AB årligen i miljörapporten ska redovisa utsläppta mängder av
de ämnen som omfattas av haltvillkoren och att utsläppta mängder av fosfor inte får
överstiga 15 kg/år som ett genomsnitt under en tioårs period.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att fler ämnen från PRIO-listan bör
undersökas, främst klorid och barium, som visade på höga värden jämfört med
renat avloppsvatten från Kungs ängs verket. Bolaget bör därför ta fram förslag på
haltvillkor för dessa.

¬

Det bör även införas villkor om totalmängd som komplement till flödeshalter. En
övergång till aritmetiska årsmedelvärden enligt bolagets förslag kan medges under
förutsättning av totalmängder införs.
Nämnden anser att det utifrån vattendirektivet finns goda skäl att även begränsa
mängden av ett ämne som tillförs recipienten, då det finns risk för ackumulering.
En ackumulering av främst vissa metaller kan på lång sikt utgöra en belastning på
recipienten. Det är även viktigt att verksamheten har kontroll på transporterna från
verksamheten till recipient, så att inte miljökvalitetsnormerna överskrids.
EU:s ramdirektiv för vatten har som målsättning att alla vatten ska ha god status
och vattenkvaliteten får inte försämras, och syftar till ett långsiktigt och hållbart
utnyttjande av våra vattenresurser. För att uppnå god status är det av stor betydelse
även hur stora mängder av förorenande ämnen som släpps ut och kan lagras i
bottensedimenten. Men det är också av betydelse hur tillgängliga ämnena är för
levande organismer.
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Nämnden har vidare anfört att det finns ett åtgärds pro gram för Funbosjön (2009).
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram vägledande fördjupade
åtgärdsprogram som skall ligga till grund för nya åtgärdsprogram 2015. Det är
därför i dagsläget inte klart vilka specifika åtgärder som krävs för att klara
milj ökvalitetsnormerna.
Undersökningen om Funbosjöns status är alltså inte helt färdig. Avseende fosfor
finns en bedömning att tillförseln behöver minska med minst 200 kg, att jämföra
med den totala tillförseln till Funbosjön på 1 100 kg. Hovgården bidrar med ca 15
kg/år. Nämnden anser i dagsläget att det inte finns skäl att kräva en minskning av
utsläppet av fosfor, men däremot krav på att ingen ökning sker.
Nämnden har tidigare yrkat att bolaget ges ett utredningsuppdrag att återkomma
med förslag till mängdvillkor, efter det att miljökvalitetsnormer fastställts. Ett
alternativ är att fastställa de provisoriska villkoren med tillägg enligt nämndens
¬

yrkande ovan. Om det senare visar sig att verksamheten på Hovgården bidrar till att
en miljökvalitetsnorm inte följs, kommer nämnden, med stöd av 24 kapitlet 5 § i
miljöbalken, begära en omprövning av tillståndet.
Tillståndet för verksamheten på Hovgården bör kompletteras med krav på dels att
Uppsala Vatten AB årligen i miljörapporten redovisar utsläppta mängder av de
ämnen som omfattas av haltvillkoren samt dels att utsläppta mängder av fosfor får
inte överstiga 15 kg/år som ett genomsnitt under enlO-årsperiod. I övrigt tillstyrker
nämnden Uppsala Vattens förslag till slutliga villkor.
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BEMÖTANDE
Bolaget har i huvudsak anfört följande.
Fiskeriverket
Fiskeriverket har föreslagit provtagning varje månad samt månatlig redovisning av
dessa. Som framgår ovan sker det provtagning av lakvattnet varje månad. Bolaget
har även som tillägg föreslagit en tertialvis redovisning av mätningarna till
tillsynsmyndigheten. Vad gäller för vilken tidsperiod medelvärdena ska beräknas
hänvisas till vad som anförts under länsstyrelsen. De av Fiskeriverket föreslagna
halterna grundar sig på Naturvårdsverkets rapport 4913 "Bedömningsgrunder för
miljökvalitet Sjöar och vattendrag". Syftet med bedömningsgrunderna är att kunna
göra kvalificerade bedömningar av miljökvaliteten utifrån insamlade data om
miljön. Exempelvis ger analys av halter av metaller i vatten en möjlighet att
bedöma om det finns risk för biologiska störningar samt möjligheter att beräkna
transporter av metaller i vattendrag och därigenom underlag för att bedöma hur
¬

olika källor bidrar till belastningen på ett vattenområde. Mot bakgrund av syftet
med bedömningsgrunderna anser bolaget inte att dessa är lämpade för att bedöma
halterna i behandlat lakvatten.

Havs- och vattenmyndigheten
Bolaget motsätter sig att såväl månadsmedelvärden som kvartalsmedelvärden införs
och hänvisar i denna del till vad som tidigare har anförts. När det gäller frågan om
begränsningsvärden för ammoniumkväve och koppar är bolaget av uppfattningen
att de nuvarande provisoriska föreskrifterna väl överensstämmer med de
möjligheter bolaget har vad gäller åtgärder för att vidta en effektiv rening för dessa
parametrar. När det gäller koppar kan särskilt påpekas att kvarvarande koppar torde
vara hårt bunden till slampartiklar och därför inte speciellt biologiskt aktiv i
recipienten. Vad gäller ammoniumkväve vill bolaget särskilt framhålla att halterna
för ämnet fluktuerar och har ett starkt samband med aktuella flödesförhållanden,
vilka förhållanden bolaget har begränsade möjligheter att kontrollera. Det kan
noteras att Havs- och vattenmyndigheten, tidigare Fiskeriverket, har föreslagit ett
haltvillkor om 10 mg/1 tidigare. Bolaget kan inte finna att Havs- och
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vattenmyndigheten anfört något särskilt skäl, i förhållande till de åtgärder bolaget
tvingas vidta för det fall lägre värden skulle fastställas, som motiverar ett lägre
värde för dessa parametrar. På grund av det nu anförda motsätter sig bolaget
ändring av föreslaget haltvillkor för såväl koppar som ammoniumkväve.
Länsstyrelsen
Bolaget vidhåller föreslaget yrkande med rullande aritmetiska årsmedelvärden över
en treårsperiod med ny medelvärdesberäkning efter varje kalenderår. Som skäl
åberopas de argument som framförts i prövotidsredovisningen. Klimatets
svängningar och de hydro ge ologiska förhållandena är styrande när det gäller
vattnets väg från toppen av deponin till utsläppspunkten. Systemets tröghet gör att
vissa åtgärder ger utslag först efter lång tid medan de i andra fall kan ha en mycket
snabbare genomslagskraflt.
Länsstyrelsen har anfört att begränsningsvärden inte bör sättas lägre än att de
medger svängningar i utsläpp svärden som ligger inom ramen för bra drift och
¬

underhåll. En medelvärdesberäkning över en kortare tidsperiod medför att bolaget
får problem att klara begränsnings värdena för flera av parametrarna. Ett exempel är
klorid, ett ämne som bolaget har svårt att kontrollera. Under perioden januari 2004 maj 2011 har kloridhalterna fluktuerat mellan 1 100 och 3 500 mg/1. Klorid härrör
till allra största del från de askor som deponerats genom åren. Det är inte möjligt att
genom drift och underhåll sänka kloridhalten, vilket gör att begränsningsvärdet för
klorid beräknat på ett år måste höjas. Av prövotidsredovisningen framgår att det
sker provtagning av lakvattnet en gång per månad varför det under alla förhållande
inte är möjligt med månadsmedelvärden.
Länsstyrelsen har föreslagit att begränsningsvärden baserade på
månadsmedelvärden där ett antal överskridanden tillåts. Eftersom det tar drygt en
månad att erhålla analysresultat från uttagna prov är det svårt att använda sig av
månadsvärden för att upptäcka och åtgärda eventuella överskridanden av
begränsnings värdena. Ett överskridande för månad 1 kommer inte att hinna
upptäckas innan prov före månad 2 uttagits, än mindre kommer någon åtgärd hinna
vidtas. Två överskridanden kan ske utan att bolaget har möjlighet att vidta någon
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åtgärd. Vid ett eventuellt överskridande av ett månadsbegränsnings värde är det
dessutom troligt att effekten av en vidtagen åtgärd för att komma tillrätta med
överskridandet inte får genomslag på flera månader - eller till och med år - beroende
på den inneboende tröghet som finns i en deponikropp.

För det fall inte treårsperioder kan godtas yrkar bolaget i andra hand att aritmetiska
medelvärden ska vara utgångspunkten för medelvärdesberäkningen. Med
hänvisning till vad som ovan anförts om svängningar i utsläppsvärden föreslås att
halterna i behandlat lakvatten som släpps ut till recipient i så fall inte får överskrida
nedan angivna begränsningsvärden, beräknade som aritmetiska årsmedelvärden.

¬

Ämne
Ammoniumkväve (NH4-N)
Totalfosfor (P-tot)
Biokemisk syreförbrukning, BOD
Totalt organiskt kol, TOC
Klorid, Cl
Ämne
Bly, Pb
Kadmium, Cd
Koppar, Cu
Krom, Cr
Kvicksilver, Hg
Nickel, Ni
Zink, Zn

7

Halt (mg/1)
10
0,3
15
100
3500
Halt (^ig/1)
8
0,4
50
10
0,1
30
100

Bolaget är berett att på tillsynsmyndighetens begäran redovisa mätvärden tertialvis.
Bolaget åtar sig vidare att genomföra en grundläggande karakterisering för utsläpp
till recipient om fem år och att i samband med detta samråda med tillsynsmyndigheten kring parametervalet. Det är inte motiverat att slå fast att detta ska upprepas
vart femte år för all framtid. Ett alternativ kan vara att delegera frågan till
tillsynsmyndigheten och föreskriva att tillsynsmyndigheten har rätt att låta kravet
upphöra när det inte längre är erforderligt.
Bolaget accepterar länsstyrelsens förslag om att begränsnings värdena baseras på
flödesviktade årsmedelvärden med de parametrar och halter som gällde som
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provisorisk föreskrift, med tillägget att kloridhalten för ett år får överskridas.
Bolaget motsätter sig dock att delegation sker till tillsynsmyndigheten i fråga om
ytterligare parametrar och begränsningsvärden som bedöms nödvändiga beroende
på resultaten av framtida karakteriseringar. Mot bakgrund av den rapport som
bolaget har gett in i denna prövotidsredovisning anser bolaget att det redan nu
föreligger tillräckligt underlag för att bestämma vilka parametrar som ska omfattas
av utsläpps villkoret. Frågan bör avgöras av mark- och miljödomstolen i samband
med att övriga villkor för utsläpp av behandlat lakvatten fastställs.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
I det föreslagna villkoret finns i likhet med det provisoriska villkoret två
summaparametrar för organiska ämnen; biokemisk syreförbrukning (BOD7) och
totalt organiskt kol (TOC). Vidare finns på samma sätt som tidigare ett haltvillkor
för klorid (Cl).
¬
Vad gäller PRIO och den s.k. PRIO-listan är det ett webbaserat verktyg som
Kemikalieinspektionen utarbetat för den som vill påverka och arbeta förebyggande
för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. I PRIO-listan
finns prioriteringsnivåerna "utfasningsämne" och "prioriterat riskminskningsämne".
Syftet med PRIO-listan är att ange de ämnen som uppfyller utfasningskriterierna,
vilka användaren rekommenderas att så långt som möjligt ersätta med mindre
farliga ämnen eller alternativa metoder, samt att ange de ämnen som faller under de
prioriterade riskminskningskriterierna, vilka användaren rekommenderas att se över
risken för den tilltänkta användningen. Verktyget bör framförallt nyttjas i början på
ett kemiskt ämne eller produkts livscykel och inte på en deponi.
I PRIO-listan finns ett antal bariumföreningar. Mot bakgrund av syftet med PRIO
kan inte enbart det förhållande att ett ämne finns med på den listan motivera ett
haltvillkor. I akvatiska miljöer förekommer barium naturligt främst som
bariumsulfat men även som bariumkarbonat. Alla ytvatten innehåller barium och
koncentrationen varierar kraftigt från några hundradels mikrogram (ng) till
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koncentrationer upp till 15 000 mg. Både bariumsulfat och bariumkarbonat är
svårlösliga och därmed stabila föreningar. De bariumföreningar som finns upptagna
på PRIO-listan är framförallt föreningar som är dopade med tungmetallerna bly,
kadmium och kvicksilver och som därför tillhör utfasningsalternativ till
riskminsknings ämnena.
WHO har angett ett gränsvärde för dricksvatten på 700 ng/1. Det Holländska
institutet för hälsa och miljö har utifrån samlade kunskaper kring ämnenas
1

ekotoxikologiska och hälsomässiga effekter tagit fram en riskvärdeskoncentration
för grundvatten, s.k. SRC (serious risk concentrations). SRC är ett integrerat värde
för hälso- (SRC human) och ekotoxikologiska riskerna (SRCeco). För barium har
angetts ett SRC-värde för grundvatten på 666 ag/\. Halterna i utgående lakvatten på
Hovgårdens avfallsanläggning har under perioden januari 2004 till maj 2011
varierat från 60 ng/1 till 310 ng/1, med ett medianvärde på 130 ng/1. Sammantaget
anser bolaget att det inte är motiverat att ta fram förslag på haltvillkor avseende
barium.

¬

Nämnden föreslår slutligen att totalmängder införs. Motivet till detta är att
lakvattenmängderna kommer att minska genom sluttäckning av etapp 1 och då
kommer utspädnings effekten öka ytterligare och att det är stora variationer i flödet i
reningsverket. På grund av detta anser nämnden att de totala mängder som når
recipienten kan variera kraftigt om enbart flödeshalter tillämpas. Mot detta vill
bolaget framhålla följande. Hovgårdens storlek på utsläpp under ett år är i hög grad
kopplade till väderförhållandena. Utsläppen via lakvattnet är stort sett
proportionella mot flödet genom reningsanläggningen. Höga lakvattenflöden
sammanfaller dock med höga flöden i recipientåarna, vilket ger god utspädning och
därmed liten skillnad för haltberoende organismer i recipienten. Den känsligaste
perioden torde vara torra perioder med varmt vatten under sommaren. Att införa
totalmängder ger inte en bättre kontroll av skyddet för recipienten än haltvillkoren
eftersom det inte beskriver under vilka förhållanden som mängden släpps. Det finns
dessutom få möjligheter att reglera mängder eftersom bolaget inte har några
1

RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu)
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möjligheter att stoppa lakvattenflödet eller att magasinera vatten. Bolaget anser
därför att mängdvillkor inte bör tillämpas för verksamheten på Hovgården.
Vattendirektivet (2000/60/EG) inte tar sikte på totalmängder utan halter, i frågan
om utsläpp av förorenat vatten.
Bolaget har inte någon erinran mot att årligen i miljörapporen redovisa
utsläppsmängder av de parametrar som omfattas av haltvillkoren som Miljö- och
hälsoskyddsnämndens framfört. Beträffande frågan om ett mängdvillkor för fosfor
om 15 kg per år får bolaget framhålla följande. Den föreslagna mängden för fosfor
är enligt bolagets uppfattning mycket strängt hållet. Ur miljösynpunkt fyller
Hovgårdens avfallsanläggning en viktig funktion. De begränsningsvärden som ska
gälla för verksamheten vid avfallsanläggningen bör fastställas så att bolaget har
rimliga möjligheter att efterleva dessa och samtidigt kunna bedriva verksamheten.
Bolaget har som medelvärde under de fyra senaste åren släppt ut ca 15 kg fosfor
per år vilket innebär att det inte finns några marginaler till det föreslagna
¬

mängdvillkoret. Bidraget av totalfosfor från Hovgården till Funbosjön via Tomtaån
är lågt. Bidraget från Hovgården har varierat kring ca en procent till ett par procent
jämfört med den årliga totala fosfortransporten från Tomtaån till Funbosjön. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har i sin bedömning anfört att den totala tillförseln av
fosfor till Funbosjön är 1 100 kg. Denna mängd är inte den totala tillförseln till
Funbosjön utan bör vara tillförseln endast från Tomtaåns avrinnings område, som
utgör ca 14 % av Funbosjöns tillrinningsområde. Huvuddelen av tillrinningen sker
via Vistebyåns avrinningsområde. Fosfortransporten från Funbosjöns via Vistebyån
avrinnings område är tre gånger så stor som från Tomatån, enligt uppgift från
Länsstyrelsen. Den förslagna mängden för fosfor på 15 kg utgör således 3 promille
av den totalt uppskattade tillförseln av fosfor till Funbosjön. Vattnet i Funbosjöns
tillrinningsområdet är främst påverkat av jordbruk och enskilda avlopp. Vidare kan
nämnas att en enskild avloppsanläggning som är ansluten till ett icke godkänt
avlopp med endast slamavskiljning bidrar med drygt 0,5 kg fosfor per år 1 till
recipienten. En utsläppmängd på 15 kg fosfor per år 1 motsvarar således vad 6
undermåliga enskilda avlopp med endast slamavskiljning (högst fem personer
anslutna) bidrar med på ett år. Om de enskilda avloppen å andra sidan uppfyller

31
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

M 1571-07

föreliggande krav på miljöskydd så motsvarar 15 kg fosfor vad 70 personer (14
avlopp) vid normal nivå respektive ca 200 personer (40 avlopp) vid hög nivå, bidrar
med. Ett begränsnings värde på 15 kg fosfor per år kan innebära begränsningar i
Hovgårdens verksamhet, framförallt när det gäller lagring av vissa avfallslag på
hårdgjorda ytor eftersom utsläppen från Hovgården i hög grad är kopplade till
väderförhållanden. Det är främst verksamheten med mellanlagring av avloppsslam
som kan komma att beröras. I förlängningen kan detta innebära att kostnader för att
åtgärda en relativt liten ökning av fosforläckage fördyrar slamhanteringen, vilket i
sin tur kan försvåra arbetet med återföring av avloppsslam till jordbruksmark.
Av det nu anförda följer att det är sannolikt att bolaget, för att klara det föreslagna
mängdvillkoret för fosfor, måste vidta extra reningsåtgärder för att begränsa de
redan låga utsläppen av fosfor, dels på grund av osäkerheten om hur
vädersituationerna kommer att utvecklas framgent, dels för att kunna bedriva
verksamheten på ett ur miljö- och avfallsperspektiv ändamålsenligt sätt, dvs. att
¬

kunna lagra och hantera avfall för återvinning. Med ett begränsnings värde som
utgör ett medelvärde över tio år finns det dock möjlighet för bolaget att utreda och
införa åtgärder som kan bibehålla låg utsläppsmängd av totalfosfor ut från
anläggningen och därmed fortsätta att bidra till att uppnå god ekologisk status för
Funbosjön.
Sammantaget godtar bolaget att verksamheten vid Hovgårdens avfallsanläggning
underkastas ett mängdvillkor för utsläpp av fosfor om 15 kg per år som ett rullande
aritmetiskt medelvärde över en tioårsperiod. Detta under förutsättning att mark- och
miljödomstolen fastställer det av bolaget yrkade haltvillkoret om 0,3 mg/1 för
utsläpp av totalfosfor, beräknat som flödesviktat årsmedelvärde.
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DOMSKÄL
Mark- och miljödomstolen finner att Uppsala vatten och Avfall ABs utredningar
med kompletteringar utgör tillräckligt underlag för att ta ställning till frågan om
vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av behandlat lakvatten.

Villkor
Utsläpp
Bolaget har utrett ett antal metoder för att begränsa utsläpp till vatten ytterligare
och för att minska lakvattenbildningen. Mot bakgrund av de utredningar som gjorts
har bolaget åtagit sig att förse biostegets reaktorer med ytterligare bärarmaterial för
att förbättra nitrifikation i reningsverket samt att förbättra lufltningen i den sista
polerings dammen för att höja syrehalten i närrecipienten. Bolaget har ansett att
någon form av lokalt omhändertagande av lakvatten på Hovgården som påtagligt
minskar totalflödet är orealistiskt och att begränsning av lakvattenmängderna i
första hand i stället bör ske genom sluttäckning av deponiområden. Länsstyrelsen

¬

har godtagit de förslag till åtgärder som bolaget har redovisat för förbättring av
rening och för att minska lakvattenbildning. Övriga remissinstanser har, som det får
förstås, liksom länsstyrelsen godtagit bolagets förslag i denna del.

Domstolens bedömning.

Reningsverket består idag av ett mekaniskt-kemiskt reningssteg, ett biosteg och ett
poleringssteg som ger en långtgående biologisk rening med nitrifikation av
lakvattnet. Bolaget har åtagit sig att förbättra nitrifikationen, för att minska
syreförbrukningen i recipienten och öka reduktionen av organiska miljögiflter, samt
förbättra lufltningen, som höjer syrehalten ytterligare i recipienten. Bolaget har även
redovisat åtgärder för att minska lakvattenbildningen. Bolaget har vidare redovisat
åtgärder för de tre läckagen av läckvatten. Bolagets slutsats är att sluttäckning av de
olika deletapperna är tillräckliga åtgärder för läckage ett och två. Läckage nr 3
åtgärdades 1996 genom att en tätspont anlades.
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Domstolen finner, liksom remissinstanserna, att de föreslagna åtgärderna kan
godtas. Det bör föreskrivas som villkor att de redovisade åtgärderna för att förbättra
nitrifikationen och förbättrad lufltningen i den sista poleringsdammen ska vara
genomförda inom ett år efter det att denna dom vunnit laga kraflt, se domslutet
villkor 9 c.
Fiskeriverket har lämnat två alternativa förslag till slutliga villkor avseende
lakvatten från anläggningen. Det ena förslaget innebär att de provisoriska
utsläpps villkoren ska gälla som slutliga villkor under förutsättning att villkoren
gäller som månadsmedelvärden. I det andra förslaget godtas årsmedelvärden men
med skärpta utsläpps villkor för ett flertal parametrar bl.a. koppar. Bolagets förslag
till utsläppshalt för ammoniumkväve har godtagits. Havs- och vattenmyndigheten
(HaV) har anfört att begränsningsvärden ska fastställas som reglerar verksamheten
på både kort och lång sikt genom riktvärden, som i normalfallet ska anges som
månadsmedelvärden, i det här fallet kan vara ett alternativ med rullande
¬

kvartalsmedelvärden, och gränsvärden som årsmedelvärden.
HaV har vidare motiverat behovet av villkor med korttidsvärden med att många
fiskarter och andra vattenlevande organismer är känsliga för höga halter av
ammonium beroende på att giflteffekter kan förekomma. Giftigheten beror av pHvärdet (vattnets surhet), temperaturen och koncentrationen av ammonium. En del
ammonium övergår till ammoniak som är giftigt. Ju högre pH-värde och temperatur
desto större andel ammoniak i förhållande till ammonium. Risk för akuta effekter
på vattenlevande organismer föreligger även för koppar. Årsmedelvärden
(egentligen långa beräkningsperioder för villkor) medger per automatik att höga
akuttoxiska halter av ex. vis koppar kan förekomma utan att det inverkar på
begränsningsvärdet i sig. HaV har även framfört att föreslagen halt för utsläpp av
framför allt ammoniumkväve och koppar är för höga. Länsstyrelsen har föreslagit
flödesviktade årsmedelvärden med de parametrar och halter som gällde som
provisoriskt föreskrift samt att kloridhalten för ett enstaka år får överskridas.
Länsstyrelsen har därtill delat tillsynsmyndighetens uppfattning att det bör
föreskrivas ett villkor om att utsläppta mängder av fosfor inte får överstiga 15 kg/år
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som ett genomsnitt under en tioårsperiod. Länsstyrelsen har vidare godtagit
bolagets slutliga yrkande om definition av begränsningsvärden. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden (nämnden) har tillstyrkt bolagets förslag till slutliga villkor.
Nämnden har även föreslagit ett villkor om att utsläppta mängder av fosfor inte får
överstiga 15 kg/år som ett genomsnitt under en tioårsperiod. Bolaget har i sitt
slutliga yrkande godtagit att begränsningsvärdena baseras på flödesviktade
årsmedelvärden med de parametrar och halter som gällde som provisorisk
föreskrift, med tillägget att kloridhalten för ett år får överskridas. Bolaget har anfört
att det sker provtagning av lakvattnet varje månad. Bolaget har även som tillägg
föreslagit en tertialvis redovisning av mätningarna till tillsynsmyndigheten. Bolaget
motsätter sig vad Fiskeriverket och HaV anfört vad gäller för vilken tidsperiod
medelvärdena ska beräknas. Bolaget har godtagit ett mängdvillkor för utsläpp av
fosfor om 15 kg som ett rullande aritmetiskt medelvärde över en tioårsperiod. Detta
under förutsättning att domstolen fastställer det av bolaget yrkade haltvillkoret om
0,3 mg/1 för utsläpp av totalfosfor, beräknat som flödesviktat årsmedelvärde.
¬

Bolaget kan dock inte godta vad HaV har anfört om rikt- och gränsvärden samt
ammoniumkväve och koppar.
Domstolens bedömning.
Bolaget har godtagit flera av länsstyrelsens och nämndens ovan nämnda
synpunkter.
Bolaget har föreslagit följande definition av begränsningsvärde. "Om halterna för
ett kalenderår överskrids ska bolaget vidta lämpliga skyddsåtgärder och
försiktighetsmått för att överskridandet inte ska upprepas. Tillsynsmyndigheten ska
underrättas om överskridandet och de åtgärder som vidtagits eller kommer att
genomföras med anledning av överskridandet. Vid överskridande av halten för
klorid gäller istället att tillsynsmyndigheten genast ska underrättas om
överskridandet och orsaken till detta. Först efter upprepade överskridanden behöver
vidtagna och planerade åtgärder redovisas". HaV har anfört att rikt- och
gränsvärden bör tillämpas. Länsstyrelsens har efter bolagets synpunkter om att
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tillämpa årsmedelvärden angivit att kloridhalten kan överskridas för ett enstaka år
och i övrigt godtagit bolagets förslag. Nämnden har inte haft några synpunkter i
detta avseende. Frågan om tillämpningen av begränsningsvärden har behandlats i
ett flertal domar från Mark- och miljööverdomstolen, bl.a. dom den 6 februari
2009, M 5069-07. Denna praxis innebär att rikt- och gränsvärden bör utmönstras i
villkor i mål som innehåller begränsningsvärden och att begränsningsvärden måste
anges på ett sådant sätt att rättssäkerheten tillgodoses. Domstolen anser vidare att
den av bolaget föreslagna formuleringen, som närmast liknar ett riktvärde, inte är
förenlig med denna praxis.
Bolaget har angivit att villkoren i de provisoriska villkoren, desamma som föreslås
som slutliga villkor, uppfylls efter intrimningen av reningsanläggningen under
2007 och 2008.
Domstolen anser mot bakgrund av det som angivits ovan att de av bolaget
¬

föreslagna utsläpps vi likoren kan godtas men att de ska gälla som
begränsningsvärden som inte får överskridas. Detta gäller även utsläpps villkoret för
klorid, se domslutet villkor 9 a.
Bolaget har vidare, efter remissmyndigheternas synpunkter, godtagit ett
mängdvillkor för utsläpp av fosfor om 15 kg som ett rullande aritmetiskt
medelvärde över en tioårsperiod. Detta under förutsättning att domstolen fastställer
det av bolaget yrkade haltvillkoret om 0,3 mg/1 för utsläpp av totalfosfor, beräknat
som flödesviktat årsmedelvärde. Domstolen anser att en begränsning av mängden
fosfor är miljömässigt motiverad för att begränsa utsläppen av näringsämnen till
recipienten och att 0,3 mg/1 kan föreskrivas som haltvillkor, se domslutet villkor
9 b.

Karakterisering av utsläpp till recipient
Bolaget har föreslagit att karakterisering av utsläpp till recipient ska ske inom fem
år från dagen för dom och att bolaget i samband med denna ska samråda med
tillsynsmyndigheten kring parametervalet. HaV har godtagit bolagets förslag om
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karakterisering. Länsstyrelsen har föreslagit att även organiska parametrar ska ingå
vid den inledande grundläggande karakteriseringen. Vidare har länsstyrelsen anfört
att som utgångspunkt för val av lämpliga parametrar vid denna karakterisering kan
vattendirektivets förteckning över parametrar gälla. Nämnden har tillstyrkt bolagets
förslag till villkor om karakterisering.
Domstolens bedömning.

Domstolen finner att bolagets förslag om karakterisering kan godtas med tillägget
att samråd med tillsynsmyndigheten om parameterval även bör ske vid de fortsatta
karakteriseringarna, se domslutet villkor 9 d. Vidare ska karakteriseringarna
utformas på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheten får underlag för att bedöma
eventuellt behov av villkor för att minska risken för akuttoxiska effekter se vidare
nedan under rubriken delegationer.
¬

Rapportering
Nämnden har yrkat att villkor föreskrivs om att bolaget i miljörapporten ska
redovisa utsläppta mängder av de ämnen som omfattas av haltvillkoren.
Länsstyrelsen delar nämndens uppfattning. Bolaget har inte något att erinra.
Domstolens bedömning.
Domstolen anser liksom länsstyrelsen och Nämnden att villkor om att utsläppta
mängder av de ämnen som omfattas av haltvillkoren ska redovisas årligen i
miljörapporten är befogat, se domslutet villkor 9 e.
B emyndigand en
Bolaget har anfört att tillsynsmyndigheten bör bemyndigas föreskriva om det
fortsatta intervallet för karakterisering. Länsstyrelsen har godtagit detta.
Domstolen delar HaV:s uppfattning att akuttoxiska ämnen bör regleras genom
korttids villkor eftersom årsmedelvärden (långa beräkningsperioder för villkor)
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medger att höga akuttoxiska halter kan förekomma utan att det inverkar på
villkoret. Det finns dock i dagsläget inte tillräckligt underlag för att föreskriva
lämpliga korttids villkor. De karakteriseringar av utsläpp till recipient som ska
utföras i samråd med länsstyrelsen ska därför utformas på ett sådant sätt att
tillsynsmyndigheten får underlag för att bedöma eventuellt behov av villkor för att
minska risken för akuttoxiska effekter.
Bolaget har motsatt sig att eventuellt behov av ytterligare begränsningsvärden
delegeras till tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsen har anfört att denna fråga bör
kunna hanteras genom tillsynsförelägganden.
Vad som kan komma fram vid karakteriseringarna är okänt. Domstolen anser
därför, till skillnad från bolaget och länsstyrelsen, att tillsynsmyndigheten ska
bemyndigas att, efter det erfarenheter vunnits från utförda karakteriseringar,
föreskriva ytterligare villkor om begränsningsvärden inkluderande eventuella
villkor för att minska risken för akuttoxiska effekter.
¬
S ammanfattnin g
Mark- och miljödomstolen anser sammanfattningsvis att prövotidsförfarandet kan
avslutas med de villkor och delegationer som framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga (DV 425)
Överklagande senast den 21 december 2012.

Bjarne Karlsson

Gisela Köthnig

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och
tekniska rådet Gisela Köthnig samt de särskilda ledamöterna Dan Björklund och
Christer Lännergren.

Bilaga
INFORMATION

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man överklagar - dom i mål där mark- och miljödomstolen är första instans
D e n som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller l ä m n a s till
mark- och rniljödomstolen. Överklagandet
prövas av Mark- och miljööverdomstolen
vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit i n till mark- och
mil|ödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen f ö r överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även o m den vanliga t i den för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas
till mark- och mil)ödomstolen och det måste
ha kommit i n till mark- och
rniljödomstolen
i n o m en vecka från den i domen angivna sista
dagen f ö r överklagande. O m det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.

¬

F ö r att ett överklagande ska kunna tas upp i
Mark- och miljööverdomstolen fordras att
prövningstillstånd meddelas. Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd o m
1.

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

2.

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

3.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller

4.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

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

överdomstolen varför klaganden
prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande
uppgifter o m

ska

anser att
innehålla

1.

den dom som överklagas med angivande
av mark- och milj ödomstolens namn samt
datum för domen och målnummer,

2.

den ändring av mark- och miljödomstolens dom som klaganden vill fa till stånd,

3.

grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende mark- och miljödomstolens 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 åberopas i Mark- och miljööverdomstolen inte
lagts fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen till omständigheten eller beviset inte
åberopats i mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges
in samtidigt med överklagandet. V i l l 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 o m han eller hon vill att motparten ska
infinna sig personligen v i d 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 klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
rniljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.
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