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KLAGANDE 

Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag, 556197-4022 

Box 63 

186 21 Vallentuna 

  

Ombud: Advokaten Mats Björk 

Box 7493 

103 92 Stockholm 

  

MOTPART 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län  

Box 22067 

104 22 Stockholm 

 

2. Dag Jarness och Ann-Charlotte Gudmundsson 

Skålhamravägen 6 

187 70 Täby 

 

3. Täby Naturskyddsförening 

c/o Kathrin Wemgård, Armebacken 16, 187 64 Täby 

 

4. Nej till kraftvärmeverk i Hagby 

c/o Marianne Thunberg, Vedgränd 10, 187 43 Täby 

 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2014-04-09 i ärende nr 5511-28049-2013,  

se bilaga 1 

 

SAKEN 

Slutliga villkor för driften av Hagby återvinningsanläggning i Täby kommun.  

_____________ 

 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens i Stockholms län, 

miljöprövningsdelegationen, beslut den 9 april 2014, i dnr 5511-28049-2013, på så 

sätt att 1. den mängd kväve som enligt slutliga villkoret D får släppas ut ändras från 

450 kg/år till 1 000 kg/år. ska ha följande lydelse och 2. begreppet ”månadsprover” 

i villkor D stycke två ändras till ”prover”. 

_____________ 
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BAKGRUND 

 

Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i Stockholms län 

(miljöprövningsdelegationen) beslutade den 9 september 2010, dnr 5511-2007-

119310, om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid 

Hagby återvinningsanläggning. Beslutet omfattade 20 slutliga villkor, ett 

utredningsvillkor och två provisoriska villkor. En del av de slutliga villkoren i 

miljöprövningsdelegationens beslut ändrades därefter genom dom från 

miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, mål nr M 1810-10. 

 

Den 9 april 2014 beslutade miljöprövningsdelegationen, vilket beslut nu är föremål 

för prövning, att avsluta prövotidsförordnande och upphäva provisoriska villkor för 

Söderhalls Reningsverk AB:s (bolaget) verksamhet vid Hagby 

återvinningsanläggning i Täby kommun (Hagby återvinningsanläggning). 

Miljöprövningsdelegationen beslutade vidare, såvitt här är av intresse, att föreskriva 

följande slutliga villkor. 

 

D. Utsläpp av behandlat dag-, släck- och processvatten till kommunal 

dagvattenledning som mynnar i Stora Värtan ska uppfylla följande 

begränsningsvärden: 

Parameter  Begränsningsvärden Enhet 

Fosfor  60  kg/år 

Kväve  450  kg/år 

Bly  15  µg/1 (årsmedevärde) 

Kadmium  0,5  µg/1 (årsmedelvärde) 

Koppar  40  µg/1 (årsmedelvärde) 

Krom  25  µg/1 (årsmedelvärde) 

Kvicksilver  0,1  µg/1 (årsmedelvärde) 

Nickel  30  µg/1 (årsmedelvärde) 

Zink  150  µg/1 (årsmedelvärde) 

Begränsningsvärden för kväve och fosfor ska kontrolleras genom analys av minst 

sex flödesproportionella månadsprover per år. Begränsningsvärden för halter av 
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metaller ska utgöra medelvärde av minst sex flödesproportionella månadsprover per 

år. 

 

Bolaget har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut. 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Bolaget har yrkat att villkor D ska ändras enligt följande (yrkade ändringar 

kursiverade). 

 

D. Utsläpp av behandlat dag-, släck- och processvatten till kommunal 

dagvattenledning som mynnar i Stora Värtan ska uppfylla följande 

begränsningsvärden: 

Parameter Begränsningsvärden Enhet 

Fosfor 60  kg/år 

Kväve 1 000  kg/år 

Bly 15  µg/1 (årsmedelvärde) 

Kadmium 0,5  µg/1 (årsmedelvärde) 

Koppar 40  µg/1 (årsmedelvärde) 

Krom 25  µg/1 (årsmedelvärde) 

Kvicksilver 0,1  µg/1 (årsmedelvärde) 

Nickel 30  µg/1 (årsmedelvärde) 

Zink 150  µg/1 (årsmedelvärde) 

Begränsningsvärden för kväve och fosfor ska kontrolleras genom analys av minst 

sex flödesproportionella prover per år. Begränsningsvärden för halter av metaller 

ska utgöra medelvärde av minst sex flödesproportionella prover per år.  

 

Gruppen Nej till kraftvärmeverk i Hagby, Dag Jarness och Ann-Charlotte 

Gudmundsson, Täby Naturskyddsförening och Länsstyrelsen i Stockholms län 

har bestritt ändring. 
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UTVECKLING AV TALAN 

 

Bolaget har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Bolaget yrkade vid 

miljöprövningsdelegationen att prövotiden för utsläpp av dag-, släck- och 

processvatten skulle förlängas på grund av den osäkerhet som bedömdes föreligga 

avseende innehållet av föroreningar i dessa vatten. Osäkerheten kan sammanfattas 

enligt följande. För det första är det osäkert vilken effekt det planerade kemiska 

reningssteget kommer att ge. Den effekt som bolaget utgått från i sin 

prövotidsredovisning är endast uppskattad, utifrån laboratorieförsök, och behöver 

följas upp under viss tids drift. För det andra kan processvattnets innehåll av 

föroreningar variera kraftigt över året till följd av naturliga årstidsvariationer. Det 

förorenade vattnets innehåll av föroreningar är dessutom i hög grad beroende av det 

avfall som hanteras på anläggningen, och avfallets föroreningsinnehåll kan variera 

från år till år. Prövotidsredovisningen utgick från undersökningar som utförts under 

en begränsad tid, från november 2012 till maj 2013. Sett över en längre tid finns det 

risk för att mängden föroreningar blir betydligt större än vad som registrerats under 

prövotiden. Även i det överklagade beslutet är utgångspunkten att effekten av det 

kemiska reningssteget, eller annan motsvarande åtgärd, behöver följas upp. 

Miljöprövningsdelegationen har dock inte förlängt prövotiden enligt bolagets 

yrkande utan istället föreskrivit ett slutligt villkor med riktvärden under 

uppföljningstiden och begränsningsvärden för tiden därefter. I beslutsskälen 

kommenteras inte riktvärdet/begränsningsvärdet för kväve. Reningseffekten på 

kväve i det nya reningssteget bedöms som låg, och någon möjlighet att vidta 

ytterligare kostnads- och resurseffektiva åtgärder, uppströms eller efter 

reningsanläggningen, bedöms inte föreligga. 

 

Under perioden augusti 2013 till maj 2014 har halten av kväve uppgått till i 

medeltal 18 mg/l. De beräkningar som redovisats i prövotidsutredningen baserades 

på en kortare mätperiod och gav ett lägre medelvärde. Med utgångspunkt från ett 

medelvärde om 18 mg/l och det flöde som kan antas uppkomma under 

nederbördsrika år samt med beaktande av att det nya reningssteget inte kan antas ha 

någon nämnvärd effekt på kväve, skulle utsläppet av kväve till Stora Värtan kunna 
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uppgå till en nivå om i storleksordningen 1 000 kg/år, vilket är högre än det 

riktvärde/begränsningsvärde som miljöprövningsdelegationen föreskrivit. Av det 

skälet och eftersom utsläppet av kväve inte bedöms innebära negativa effekter av 

någon betydelse då recipienten är fosforbegränsad, bör 

riktvärdet/begränsningsvärdet ändras. 

 

Bolaget har till stöd för sin talan åberopat sammanställning avseende innehållet av 

kväve i det dag- och processvatten som letts ut från bolagets reningsanläggning 

under perioden augusti 2013 till maj 2014. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har till stöd för sin inställning anfört i huvudsak 

följande. Bolaget har tidigare släppt sitt vatten till Käppalaverket med en hög grad 

av rening. Käppalaverket har vid prövningen framfört att det inte längre avser att ta 

emot vatten från avfallsanläggningar. Stora Värtan är då den enda kvarvarande 

recipienten som är möjlig och prövningen har avsett utsläpp till denna recipient. Av 

VISS (vatteninformationssystem Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se) framgår att 

Stora Värtan enligt den senaste statusklassningen baserad på data från år 2007-2012 

har Måttlig ekologisk status och ej uppnår God kemisk status (p.g.a. kvicksilver). 

Miljökvalitetsnormer för Stora Värtan är fastställda till God ekologisk status senast 

år 2021 samt God kemisk status år 2015. Länsstyrelsen bedömer att för att uppnå 

God ekologisk status måste utsläppen av både kväve och fosfor begränsas. Senare 

års data visar att fosfor fortfarande är det huvudsakliga begränsande ämnet för 

planktonalgernas tillväxt i innerskärgården. Till skillnad mot tidigare förekommer 

även samtidig fosfor- och kvävebegränsning i en stor del av skärgården. Detta gäller 

främst vårblomningen. Av mätdata går det inte att med säkerhet utläsa om det är 

kväve eller fosfor som är begränsande i Stora Värtan då det saknas en tydlig 

indikation på att det bara är ett ämne som begränsar algtillväxten under våren. Det 

är således troligt att såväl kväve som fosfor påverkar Stora Värtan och att en 

reduktion av kvävetillförseln skulle vara positiv för vattenkvaliteten i 

vattenförekomsten. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har 

beräknat hur stort förbättringsbehovet är för att uppnå God status i Stora Värtan. För 
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att nå God status behövs en minskning av tillförsel av både fosfor (25 %) och kväve 

(21 %). Mot den bakgrunden måste även utsläpp av kväve begränsas så långt det är 

möjligt. Bolaget föreslår i prövotidsredovisningen utsläpp av 443 kg kväve per år 

som riktvärde vilket miljöprövningsdelegationen har ändrat till 450 kg kväve per år 

som begränsningsvärde. De höga kvävehalterna som uppmätts i augusti 2013 beror 

med största sannolikhet på branden under juni samma år. Kvävehalterna under 

augusti 2013 ligger i nivå med släckvattnets kvävehalter under juni och juli 2013. 

Redan i september 2013 går kvävehalterna ner till halter i paritet med halter som 

bolaget redovisar i prövotidsredovisningen under normala driftförhållanden januari 

till maj 2013. Medelhalten som bolaget räknat fram till 19 mg/1, värdet 18 mg/1 

som finns med i en handling är troligen fel, för perioden den 1 augusti 2013 till den 

30 maj 2014 sjunker om de avvikande värdena i augusti 2013 räknas bort. Vid 

behandling av släckvatten eller annat vatten som uppkommer vid andra 

extremhändelser har bolaget möjlighet att utnyttja lakvattenreningen för Hagbys 

gamla deponi. Extremhändelser ska därför inte beaktas vid sättande av 

begränsningsvärde för utsläpp till Stora Värtan. De föreskrivna 

begränsningsvärdena för kväve är därmed rimliga och ska gälla. 

 

Gruppen Nej till kraftvärmeverk i Hagby, Dag Jarness och och Ann-Charlotte 

Gudmundsson och Täby Naturskyddsförening har anfört i huvudsak följande. I 

Aktionsplanen för Östersjön åtog sig Sverige år 2007 att reducera sin belastning av 

kväve och miljöministrarna reviderade den överenskommelsen 2013. Kvävemålet 

för Sverige ungefär halverades (källa: www.svensktvatten.se). Östersjön är redan 

övergödd med algblomning som följd. Stora Värtan får en stor mängd sötvatten från 

land och har enligt EU:s vattendirektiv idag inte god ekologisk status, sådan ska 

uppnås senast år 2021. Utsläppen bör därför snarare minska än öka. 

 

Gruppen Nej till kraftvärmeverk i Hagby har därutöver anfört i huvudsak 

följande. Stora Värtan har redan idag oroväckande höga halter av näringsämnen och 

uppvisar tydliga tecken på övergödning, med allvarliga konsekvenser för både fiske 

och friluftsliv. Den ekologiska statusen i Stora Värtan är idag inte god, utan vad vi 
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tolkar som mycket känslig för både kväve och fosforutsläpp, enligt EU:s 

vattendirektiv. Däremot är den kemiska statusen fortfarande god. Denna kemiska 

status måste vi enligt vår mening vårda med restriktiva utsläppstillstånd.  

 

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har avstått från att yttra sig 

i målet. 

 

DOMSKÄL 

Processuella frågor 

Med anledning av bolagets yrkande om villkorsändring avseende en höjning av  

begränsningsvärdet för kväve har information om målet delgivits genom kungörelse  

i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter. 

 

Mark- och miljödomstolen har gjort bedömningen att målet är av sådan 

beskaffenhet att rätten inte behöver ha en sammansättning innefattande särskilda 

ledamöter för avgörande i sak. 

 

Ändring av villkor 

Bolaget har yrkat att begränsningsvärdet för utsläpp av kväve ska ändras från  

450 kg/år till 1 000 kg/år och att uttrycket månadsprover ska ändras till prover. 

 

Mark- och miljödomstolen gör beträffande begränsningsvärdet för kväve följande 

bedömning. Den utredning bolaget lagt fram visar på att det finns risk att 

kväveutsläppen under något år kan komma att uppgå till nivåer om upp till 1 000 

kg, även om det framstår som sannolikt att utsläppen de flesta år kommer att ligga i 

nivå med, eller under, det av miljöprövningsdelegationen fastställda 

begränsningsvärdet. Länsstyrelsen har anfört att de halter bolaget uppmätt kan ha 

påverkats av en tidigare brand och att bolaget vid behandling av släckvatten eller 

annat vatten som uppkommer vid extremhändelser har möjlighet att utnyttja 

lakvattenreningen för den gamla deponin. Länsstyrelsen har vidare anfört att det är 

troligt att både kväve och fosfor påverkar recipienten och att en reduktion av kväve 

därmed skulle vara positiv för vattenkvaliteteten. Även övriga motparter har påtalat 
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betydelsen av att minska kväveutsläppen i syfte att nå den uppsatta 

miljökvalitetsnormen. Mark- och miljödomstolen kan konstatera att de uppmätta 

värdena, som länsstyrelsen anfört, kan ha påverkats av en tidigare brand men finner 

inte att det kan anses utrett att så är fallet. Frågan kan inte heller anses ha avgörande 

betydelse för om det högre begränsningsvärdet ska tillåtas. Även om domstolen 

delar bedömningen att det framstår som angeläget att utsläppen av kväve minskas 

för att målet om god ekologisk status ska nås, finner domstolen inte att det i den 

utredning som lagts fram finns tillräckligt stöd för att ett utsläpp av kväve på en 

högre nivå under en begränsad tid skulle innebära någon märkbar försämring av 

förhållandena i Stora Värtan. Domstolen noterar också att 

miljöprövningsdelegationen genom delegation gett tillsynsmyndigheten befogenhet 

att vid behov fastställa ytterligare villkor avseende utsläppshalter för kväve och 

fosfor i utgående vatten till Stora Värtan. Mot bakgrund av det anförda ska bolagets 

överklagande bifallas. 

 

Vad gäller frågan om ändring från begreppet månadsprover till prover konstaterar 

domstolen att begreppet är svårtolkat och att av utredningen inte framkommit något 

skäl mot en sådan ändring. Det föreligger därför skäl att bifalla bolagets yrkande 

även i denna del. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 4 november 2014. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

 

Johan Svensson    Jan-Olof Arvidsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Johan Svensson, ordförande, och 

tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson. Föredragande har varit beredningsjuristen  

Anna Lindberg.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

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. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs 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 rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

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 mil-
jööverdomstolen 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, datum för 
domen samt målnummer,  

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

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

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. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

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

 

Bilaga 2


