
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2)

8. Anmälningar för kännedom
Anmälda handlingar
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     Länsstyrelsens beslut tom att väg 950 Lindholmsvägen upphör som rekomenderrad väg för 

farligt gods
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verksamhet
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webbpublicering
 BMN 2019.043-7    Föreläggande  Utdömande av vite; nu fråga om prövningstillstånd  (mål nr. M 
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Beslut
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Datum
2020-11-27
 

Beteckning
535-21601-2017
 

Enheten för mark- och vattenskydd
Malva Ahlkrona

Sander Jansson
Västlundavägen 12
186 92 Vallentuna

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Förlängd tid avseende tidigare beslut
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förlänga tiderna i tidigare beslut i ärendet, daterat 2019-
10-21, så att punkt 1 och 7 ersätts enligt nedan:
Länsstyrelsen förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § och 26 kap. 21 § miljöbalken,
Sander Jansson att:

1. Fylla igen dammen upp till minst tidigare nivå med jordmaterial. Ovanpå
igenfyllnaden lägga ett lager om minst 2 cm matjord. Arbetena ska vara
slutförda senast den 1 maj 2021.
7. När arbetena är avslutade, dock senast den 8 maj 2021, sända in
redogörelse av vad som har gjorts och fotodokumentation av genomförda
arbeten till stockholm@lansstyrelsen.se eller till postadress
Länsstyrelsen Stockholm,  Box 22067,  104 22  STOCKHOLM.  Ange 
diarienumret 535-21601-2017.

Övriga punkter i beslut daterat 2019-10-21 är oförändrade.

Beskrivning av ärendet
Den 22 maj 2017 kom en begäran om tillsyn av schakt i vattenområde, möjlig
markavvattning och brott mot skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde in till
Länsstyrelsen från Vallentuna kommuns miljöavdelning.
Fastighetsägaren har delgivits beslut avseende åtgärder. Åtgärderna är inte 
utförda.

Motivering till beslutet
Fastighetsägaren behöver få rimlig tid att hitta massor som uppfyller 
kvalitetskraven samt redovisa till Länsstyrelsen och utföra åtgärder. Åtgärderna 
utförs med fördel vintertid då tjäle kan ge bättre bärighet. Länsstyrelsen bedömer 
sammantaget att en tidförlängning till den 1 maj 2021 är rimlig.
Länsstyrelsen vill också förtydliga att redovisning självklart kan sändas per post.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter samt för
vattenskyddsområden beslutade av Länsstyrelsen.

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
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Datum
2020-11-27
 

Beteckning
535-21601-2017
 

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken
besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken,
föreskrifter, domar och andra beslut meddelade med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap. 21 § miljöbalken förelägga den som
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna
balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten
lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen.

För Västlunda vattenskyddsområde gäller skyddsföreskrifter som beslutades av
Länsstyrelsen den 28 juni 1982, Länsstyrelsen 01FS 1982:101.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av enhetschef Svante Ernberg med miljöhandläggare Malva 
Ahlkrona som föredragande. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Vallentuna kommun, sbf@vallentuna.se

mailto:sbf@vallentuna.se
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Datum
2020-11-27
 

Beteckning
535-21601-2017
 

Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du 
be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är 
det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 21601-2017.
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 20:50 

Diarienr: 20/01635 

Handläggare: Johan Gert 
Sophia Olofsson 
 

Ämnesord: Trygghet och säkerhet 

Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

Sektion/Enhet:   

Extern medverkan:   

Datum: 2020-12-08 

Mottagare: Räddningsnämnd 
Räddningschefer 
Kommunala räddningstjänstorganisationer 
 

Rubrik: Sotningsindex 2020 

Ersätter: 19:13 

Bilagor:   

Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer 
sent eftersom att avtalsrörelsen försköts pga pandemin. Berörda kommunerna 
uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 20:50 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Johan Gert 

Sophia Olofsson 
 
 

Räddningsnämnd 
Räddningschefer 
Kommunala räddningstjänstorganisationer 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Sotningsindex 2020 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 
Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 
2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.  

Pga pandemin försköts avtalsrörelsen till hösten och det har försenat sotningsindexet. 

Sotningsindex 2020 gäller från och med 2020-04-01: 

(Detta index gäller för kommuner som även år 2019 tillämpade sotningsindex.) 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från 1 
november), men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och 
Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,0 %). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,0 %).  

Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet större påslag. För att 
begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så snart som möjligt fastställa de 
nya taxorna. SKR och SSR har också gjort en mindre justering i beräkningen när ev. 
överskott från föregående år beaktas i det nya indexet, för att bättre hantera större 
påslag.  

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 
infördes 2019 och när det införs för 2020, Beräknade värden där dessa faktorer är 
inräknade kan utläsas i tabellen nedan: 

Införande av index 1 april 2019 1 maj 2019 1 juni 2019 1 juli 2019 

1 november 2020 2,08% 1,89% 1,65% 1,37% 

1 december 2020 2,60% 2,40% 2,17% 1,89% 

1 januari 2021 3,47% 3,27% 3,03% 2,75% 

1 februari 2021 5,20% 5,00% 4,76% 4,47% 

1 mars 2021 10,40% 10,19% 9,94% 9,63% 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Gunilla Glasare 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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Beslut
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Datum
2020-12-09
 

Beteckning
555-64835-2020
 

Enheten för miljöskydd
Berfin Kassibrahim

Veidekke Industri AB
Terje Jontell, terje.jontell@veidekke.se 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Elektronisk delgivning

Efterbehandling del av område Hakungetäkten, 
Vallentuna kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att godkänna efterbehandling av delområde på 
Hakungetäktens bergtäkt, Hakunge 1:7, Vallentuna kommun, enligt bilaga 1, 
daterad 2020-10-26 till anmälan om succesiv efterbehandling och bilaga M103, 
efterbehandlingsplan till tillstånd för verksamheten daterad 2018-11-22, mål M 
6174-17.   

Beskrivning av ärendet
Den 28 oktober 2020 inkom Veidekke Industri AB (bolaget) med en begäran om 
godkännande om efterbehandling av ett delområde på bergtäkten Hakungetäkten. 
Den 18 november inkom bolaget med kompletterande uppgifter. Ytan som berörs 
ligger inom ramen för verksamhetsområdet men utanför nuvarande brytområde. 
Bottennivån för delområdet ligger i linje med lägsta brytområde på 52 m.ö.h. 
enligt grundkartan M101 samt efterbehandlingskarta M103, som är en bilaga till 
tillståndet för verksamheten, daterad 2018-11-22, mål M 6174-17. 
På området som efterbehandlingen avser finns planer på att anlägga en anläggning 
för jordtvätt. En anmälan avseende anläggandet av en jordtvätt har skickats in till 
Vallentuna kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. 

Motivering till beslutet
Bergs-och torvtäkten vid Hakunge är en tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251) och drivs med ett tillstånd enligt 
miljöbalken (1998:808), daterad 2018-11-22, mål M 6174–17. Enligt villkor 7 i 
tillståndet för verksamheten ska utformningen av efterbehandlingen ske i samråd 
med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten har delegation på närmare 
utförande av efterbehandlingen som i huvudsak ska vara enligt 
efterbehandlingskartan M103. Enligt Länsstyrelsens bedömning uppfylls villkor 7 
i tillståndet. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
26 kap. 9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

mailto:terje.jontell@veidekke.se
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Datum
2020-12-09
 

Beteckning
555-64835-2020
 

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.
Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i 
ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av miljöskyddschef Lena Pettersson med miljöhandläggare 
Berfin Kassibrahim som föredragande.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Sara Selegran på Veidekke, sara.selegran@veidekke.se
Stefan Zaar på Veidekke, stefan.zaar@veidekke.se
Vallentuna kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, sbf@vallentuna.se 
Artem Kouchinsky Vallentuna kommun, artem.kouchinsky@vallentuna.se 

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:sara.selegran@veidekke.se
mailto:stefan.zaar@veidekke.se
mailto:sbf@vallentuna.se
mailto:artem.kouchinsky@vallentuna.se


Beslut
 

3 (3)

Datum
2020-12-09
 

Beteckning
555-64835-2020
 

Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be 
att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det 
mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ert överklagande ska innehålla
 vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
 hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
 varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 64835-2020.
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NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2020-12-10 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 3092-08 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 666478 
Postadress Besöksadress Telefon  Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 30   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

SÖKANDE 
Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) 
Box 63 
186 21 Vallentuna 
  
Ombud: Advokat Mikael Hägglöf 
Sveavägen 17, 11 tr 
111 57 Stockholm 
 
SAKEN 
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt 
avfallsanläggning i Vallentuna kommun, Stockholms län; nu prövotidsfrågor 
 
AnläggningsID i miljöboken:  781 
Koordinater (SWEREF99):  N 6616074, E 687580 
Avrinningsområde:  Norrtäljeån, 59 
_____________ 
 

DOMSLUT 

Mark- och miljödomstolen avslutar prövotidsförfarandet, upphäver de provisoriska 

föreskrifterna och föreskiver följande. 

 

Slutligt villkor 

 

Utsläpp till vatten 

23. Halterna av föroreningar i det behandlade lak- och processvattnet får som 

årsmedelvärden uppgå till högst följande. 

 

Parameter µg/l 

om ej annat anges 

BOD7 15 mg/l 

As 12 

Pb 3 

Cd 0,3 



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM  

 
M 3092-08 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

Cu 15 

Cr 30 

Hg 0,1 

Ni 40 

Zn 70 

NH4-N 8 mg/l 

Cl 900 mg/l 

Ptot 0,5 mg/l 

 

Under sommarperioden (juni-augusti) får dock halten av NH4-N som medelvärde 

för perioden uppgå till högst 5 mg/l. 

 

Provtagning och analys av behandlat lak- och processvatten ska ske månadsvis 

under de månader då utsläpp sker. 

 

Delegation 

Mark- och miljödomstolen överlåter till tillsynsmyndigheten att meddela villkor 

 

k) om skyddsåtgärder för att reducera utsläppen av perfluorerade ämnen. 

_____________ 
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M 3092-08 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Miljödomstolen gav i deldom den 3 mars 2010 SÖRAB tillstånd enligt miljöbalken 

att vid Löt avfallsanläggning bedriva avfallsverksamhet i viss omfattning. 

Tillståndet förenades med slutliga villkor. Frågan om slutliga villkor för behandling 

och utsläpp av lakvatten och vatten från behandlings- och lagringsytor samt övrigt 

uppsamlat dag- och dränvatten sköts upp under en prövotid. Enligt prövotids-

förordnandet skulle bolaget vidta vissa utredningar och redovisa resultatet av dessa 

samt förslag till slutliga villkor före utgången av år 2014. Det beslutades också om 

provisoriska föreskrifter (P1-P4). 

 

Efter prövotidsredovisning beslutade mark- och miljödomstolen i deldom den 9 juni 

2016 om förlängd prövotid. Under prövotiden skulle SÖRAB i samråd med tillsyns-

myndigheten utreda 

- tillkommande lak- och processvattenströmmars karaktär och lämpliga metoder för 

behandling av dessa, 

- möjligheterna att anlägga en våtmark nedströms utsläppspunkten i syfte att 

undvika ökad tillförsel till närområdet av närsalter och farliga ämnen, 

- möjligheten att behandla lakvatten i KBR-anläggningen under en större del av året 

utan risk för ökade utsläpp av fosfor och BOD7 i utsläppspunkten och att i övrigt 

optimera driften av anläggningen, 

- möjligheten att reducera det behandlade lakvattnets innehåll av arsenik och krom, 

- om det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat att 

nederbördsskydda vissa behandlingar, lagringsytor och vid deponering för att 

minska mängden föroreningar samt 

- vilken parameter som kan ersätta TOC för utsläpp till vatten. 

 

Utredningen skulle, jämte förslag till slutliga villkor, redovisas till domstolen senast 

vid utgången av år 2019. Det beslutades också om nya provisoriska föreskrifter (P1-

P2). 

 

SÖRAB har gett in prövotidsredovisning den 20 december 2019. 
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M 3092-08 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
PRÖVOTIDSREDOVISNING 

SÖRAB har yrkat att prövotiden avslutas och att det föreskrivs slutliga villkor i 

aktuella avseenden enligt följande: 

- Halterna av föroreningar i det behandlade lak- och processvattnet får som 

årsmedelvärde uppgå till högst följande. 

 

Parameter µg/l 

om ej annat anges 

BOD7 15 mg/l 

As 12 

Pb 3 

Cd 0,3 

Cu 15 

Cr 30 

Hg 0,1 

Ni 40 

Zn 70 

NH4-N 10 mg/l 

Cl 900 mg/l 

Ptot 0,5 mg/l 

 

SÖRAB föreslår vidare att tillsynsmyndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter 

om skyddsåtgärder för att reducera utsläppen av perfluorerade ämnen.  

 

Prövotidsredovisningen i övrigt, se bilaga 1. 

 

YTTRANDEN 

Länsstyrelsen i Stockholms län har anfört i huvudsak följande. 

 

Vattenprovtagningspunkten i Jälnans tillopp (LJT) är representativ för vatten-

förekomsten Norrtäljeån-Vretaån eftersom den är belägen i vattenförekomstens 

huvudfåra där miljökvalitetsnormer för vatten gäller. Miljökvalitetsnormen 
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M 3092-08 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
äventyras med avseende på halten av ammoniakkväve i recipienten. Beräkningar 

baserade på de flödesregimer som rådde i utsläppspunkten samt huvudfåran åren 

2012-2018 visar att om halten ammoniumkväve i utsläppspunkten kontinuerligt 

ligger på föreslaget begränsningsvärde 10 mg/l kommer med högsta sannolikhet 

halten av ammoniakkväve att överskrida maximalt tillåten koncentration (MAC) 

och årsmedelhalten (AA) i recipienten. Även tungmetallerna som omfattas av 

föreslagna begränsningsvärden riskerar enligt samma beräkningsförfarande 

normöverskridanden i recipienten. Detta gäller främst arsenik och koppar, men även 

zink och nickel. För arsenik riskeras överskridande för både maximalt tillåten 

koncentration (MAC) och årsmedelhalten (AA). För koppar, zink och nickel 

riskeras överskridande av årsmedelhalten (AA). 

 

För att se till att verksamheten inte riskerar att bidra till överskridande av 

miljökvalitetsnormerna och toxiska halter av ammoniakkväve i vattenförekomsten 

Norrtäljeån-Vretaån anser länsstyrelsen att det finns ett behov att reglera hur 

mycket behandlat vatten som får släppas ut i förhållande till flödet i vatten-

förekomstens huvudfåra vid punkten LJT. Det är i dag inte heller utrett vilka 

effekter den nya våtmarken som har anlagts efter Löts utsläppspunkt kommer att ha 

när det gäller påverkan på miljökvalitetsnormerna i punkten LJT i vatten-

förekomstens huvudfåra. Detta kräver utvärdering av nya/tillkommande 

vattenkemiska data efter våtmarkens anläggande med avseende på framförallt halter 

av ammoniumkväve och de tungmetaller som omfattas. Länsstyrelsen anser därför 

att prövotidsredovisningen, i första hand, behöver kompletteras med uppgift om hur 

mycket utsläppet från Löt påverkar miljökvalitetsnormerna i punkten LJT relaterat 

till hur stor andel av flödet i LJT som utgörs av utsläpp från Löt, samt villkors-

förslag. Länsstyrelsen ser som alternativ ett behov av att förlänga prövotiden 

ytterligare i syfte att komma fram till ett villkorsförslag på hur stor andel av flödet i 

vattenförekomstens huvudfåra (LJT) som kan tillåtas utgöras av utsläpp från Löt 

utan att överskridande av miljökvalitetsnormer sker. I annat fall anser länsstyrelsen 

att tillsynsmyndigheten ska få delegation att, vid behov, reglera hur stor andel av 

flödet i punkten LJT som kan tillåtas komma från Löt. 
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Länsstyrelsen konstaterar att de föreslagna begränsningsvärdena generellt är satta 

med stor marginal till de faktiska utsläppen från Löt. Länsstyrelsen bedömer att 

utsläpp av, framförallt, ammoniumkväve och nämnda tungmetaller i nivå med de 

föreslagna begränsningsvärdena riskerar att bidra till överskridanden av 

miljökvalitetsnormerna för ekologisk status och kemisk ytvattenstatus i 

vattenförekomsten Norrtäljeån-Vretaån. Länsstyrelsen konstaterar vidare att om 

man tillämpar de föreslagna begränsningsvärdena i form av årsmedelvärde skulle 

det möjliggöra periodiska utsläpp över de nivåer som riskerar att, under vissa 

förhållanden, bidra till att det uppstår toxiska förhållanden i recipienten och 

överskridande av miljökvalitetsnormen avseende ammoniakkväve. Det är därför 

inte rimligt att godta de föreslagna begränsningsvärdena endast i form av 

årsmedelvärden. Länsstyrelsen anser att de föreslagna begränsningsvärdena kan 

accepteras som årsmedelvärden under förutsättning att de också redovisas som 

månadsmedelvärden samt att begränsningsvärdena inte får överskridas fler än 

maximalt två månader per år. Samt att begränsningsvärdena även kompletteras med 

ett utsläppsvillkor som reglerar hur stor andel av flödet i vattenförekomstens 

huvudfåra (LJT) som får utgöras av utsläpp från Löt. I annat fall anser länsstyrelsen 

att de föreslagna begränsningsvärdena istället ska gälla som kvartalsmedelvärden 

kompletterade med ett utsläppsvillkor som reglerar hur stor andel av flödet i 

vattenförekomstens huvudfåra (LJT) som får utgöras av utsläpp från Löt. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att utsläppet av perfluorerade ämnen i nuläget bidrar till 

att miljökvalitetsnormerna överskrids. För att miljökvalitetsnormerna inte ska 

överskridas krävs att åtgärder vidtas. Länsstyrelsen delar bolagets bedömning att 

utsläpp av perfluorerade ämnen ska hanteras av tillsynsmyndigheten inom den 

ordinarie tillsynen. Länsstyrelsen har inget emot att tillsynsmyndigheten 

bemyndigas att meddela föreskrifter om skyddsåtgärder för att reducera utsläpp av 

perfluorerade ämnen. 

 

Länsstyrelsen anser, liksom bolaget, att TOC kan ersättas med mätning av BOD7 i 

kombination med återkommande analyser av prioriterade ämnen och särskilt 

förorenade ämnen i behandlat lak- och processvatten. Dock anser länsstyrelsen att 
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det förutsätter att tillsynsmyndigheten ges delegation att besluta om vilka ämnen 

som ska undersökas och vilka provtagningsintervall som ska gälla. 

 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun har anfört i huvudsak 

följande. 

 

Villkor bör utformas som reglerar utsläpp av ämnen till vatten, detta kan även 

formuleras som ett utredningsvillkor på verksamheterna som kommer att bedrivas. 

Vidare bör villkor utformas som medför krav på utredning av de höga förorenings-

halterna som finns i lakvattnet. Genom att reglera provtagningsintervall och 

provtagningsparametrar kan kontrollen på verksamheten höjas.Vallentuna kommun  

har fått en del klagomål på lukt från diket som är utsläppspunkt. Därför anser bygg- 

och miljötillsynsnämnden att verksamhetsutövaren behöver utreda vad som är 

orsaken till detta, samt vilka åtgärder som kan genomföras för att reducera 

föroreningshalten som skapar lukt vid utsläppspunkten. Lakvatten från respektive 

deponicell och deponietapp ska kunna avledas separat till lakvattenmagasinet eller 

annan lämplig anslutningspunkt i lakvattenbehandlingssystem. Även lakvatten från 

likartad karaktär bör inte samlas, på grund av utspädning eller andra kemiska 

reaktioner. Bygg- och miljötillsynsnämnden anser att angående PFOS och 

mikroplaster bör verksamhetsutövaren utreda bättre och komma med förslag på 

åtgärder eller villkor som berör föroreningar. 

 

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun har anfört i huvudsak följande. 

 

Bygg- och miljönämnden anser att domstolen bör göras uppmärksam på den totala 

belastningen av utsläpp till recipienterna från samtliga miljöstörande verksamheter 

inom närområdet. Frågan bör lyftas eftersom det förutom detta mål även finns ett 

mål hos domstolen gällande tillstånd för bergtäkt samt bortledande av grundvatten 

m.m. (mål nr M 7976-18). Dessutom finns i närområdet en annan verksamhet vid 

Söderhall som gäller avfall för anläggningsändamål som är under prövning. En 

sammantagen bedömning bör göras av verksamheternas miljöpåverkan. 
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För att nå ett tillfredsställande skydd av recipienterna och kunna bedöma 

verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna för aktuella recipienter 

bör fokus ligga på att beräkna mängden föroreningar från verksamheten i kg/år och 

inte enbart fokusera på belastningen som halter i utgående vatten. De uppmätta 

halterna av PFOS och PFAS11 nedströms utsläppspunkten överskrider 

miljökvalitetsnormerna för dessa ämnen. Arbetet med att lokalisera förorenings-

källorna och ta fram lämpliga åtgärder för att minska halterna bör därför finnas med 

i villkoren för verksamheten. I utredning tillhörande ansökan har det inte ansetts 

vara skäligt att täcka verksamhetsytorna för lagring och krossning av tryck-

impregnerat trä med nederbördsskydd. Bygg- och miljönämnden delar inte denna 

bedömning utan anser att åtgärder bör vidtas eftersom ytorna bidrar med relativt 

höga halter av bland annat arsenik. 

 

Bygg- och miljönämnden vill påpeka att det finns en oro bland de boende i de delar 

av Norrtälje kommun som gränsar till aktuell del av Vallentuna, då de konstaterar 

att alltfler miljöstörande verksamheter lokaliseras till denna trakt och att utsläppen 

från verksamheterna sker via samma recipienter vilka är belägna i Norrtälje 

kommun. 

 

BEMÖTANDE 

SÖRAB har i bemötande av yttrandena anfört bl.a. följande. 

 

SÖRAB delar inte länsstyrelsens uppfattning att vattenprovtagningspunkten i 

Jälnans tillopp (LJT) är representativ för vattenförekomsten Norrtäljeån-Vretaån. 

Redan i den prövotidsredovisning som gavs in i december 2014 redovisade SÖRAB 

sin uppfattning i detta avseende och har inte uppfattat att remissmyndigheterna eller 

domstolen har menat att någon annan punkt än den s.k. VISS-punkten ska ses som 

representativ. Om länsstyrelsens nuvarande ståndpunkt skulle vinna gehör ändras en 

av de viktigaste förutsättningarna för de utredningar och bedömningar som pågått 

under snart tio år, vilket inte framstår som rimligt. Provtagningspunkten LJT kan 

inte anses vara representativ eftersom den inte uppvisar representativitet för 

samtliga parametrar. Enligt VISS är vattenförekomsten naturlig vilket inte är en 
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korrekt beskrivning av den del av vattendraget som är belägen i anslutning till och 

uppströms LJT. Provtagningspunkten är belägen högt upp i tillrinningsområdet i ett 

anlagt, eller i vart fall modifierat, jordbruksdike. Flödet i LJT varierar kraftigt under 

året. Utförda mätningar visar att det föreligger skillnader mellan LJT och Jälnans 

utlopp vad avser pH, temperatur och framförallt konduktivitet. SÖRAB vidhåller att 

det är den s.k. VISS-punkten som representerar vattenförekomstens ekologiska och 

kemiska status. 

 

Både årsmedelvärdet och den maximalt tillåtna koncentrationen för ammoniak 

gäller i den s.k. VISS-punkten och inte i provpunkten LJT. Vad gäller LJT kan 

anföras dels att det sker ett betydande tillskott av ammonium från omgivningen som 

inte härrör från Löt avfallsanläggning, dels att en hög ammoniumhalt inte 

nödvändigtvis ger den högsta ammoniakhalten i recipienten. Årsmedelvärdet för 

ammoniak överskreds inte vid LJT under 2015 eller 2016. Årsmedelvärdena för 

2017 och 2018 har i hög grad påverkats av enstaka förhöjda värden. Beräkningar 

visar att den maximala tillåtna koncentrationen ibland överskrids under 

vintermånaderna. Jordbruksdiket mellan Löt och Jälnan har bedömts inte ha något 

annat skyddsvärde än att vattnet i diket kan användas som dricksvatten för högre 

stående djur. Vintertid är diket ofta isbelagt och används inte för dricksvatten. 

Anledningen till att halterna kan vara förhöjda vintertid är delvis att den fältdata 

som ligger till grund för beräkningarna är osäker eftersom analysinstrumentet 

fungerar sämre vid mycket låga temperaturer. Delvis beror de förhöjda halterna 

vintertid också på att ammonium reduceras i mindre utsträckning under kalla 

förhållanden. 

 

Även såvitt avser metaller gäller både årsmedelvärdet och maximalt tillåtna 

koncentrationer i VISS-punkten och inte i provpunkten LJT. Oaktat detta kan bl.a. 

följande anföras. Metallhalterna är generellt sett låga i utsläppspunkten. Endast vid 

vissa tillfällen under året ökar vissa metallhalter. Halterna påverkas av nederbörd, 

temperatur, pH och vilken delström som i högst grad har pumpats till våtmarken. 

Om man inte gör avdrag för naturliga bakgrundsvärden eller beaktar endast den 

biotillgängliga delen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter har 



  Sid 10 
NACKA TINGSRÄTT DOM  

 
M 3092-08 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
årsmedelvärdet för arsenik och koppar överskridits något under senare år. I övrigt 

har myndighetens bedömningsgrunder innehållits även i LJT. Ingen halt har vid 

något enskilt tillfälle överskridit den maximalt tillåtna koncentrationen. Med 

tillämpning av bakgrundshalten 0,72 µg/l för arsenik, som har använts utan 

invändningar från remissmyndigheter, har årsmedelvärdet inte överskridits. En 

teoretisk beräkning har utförts av biotillgängliga zink-, koppar- och nickelhalter i 

LJT. Beräkningen visar att årsmedelvärdena innehålls med god marginal även i LJT 

samt att detta gäller även om den utsläppta vattenvolymen från Löt skulle 

fördubblas. 

 

SÖRAB:s bedömning är att utsläppen från avfallsanläggningen även utan beaktande 

av våtmarken inte kommer att bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids 

eller äventyras. De begränsningsvärden som SÖRAB har föreslagit har inte 

utformats med hänsyn till den tillkommande rening som kommer att ske i 

våtmarken. SÖRAB har inte heller föreslagit någon villkorsreglering som gäller 

våtmarken. Frågan behöver inte utredas närmare. 

 

SÖRAB har under senare år tillämpat en intern riktlinje med innebörden att ett 

större flöde än det naturliga flödet i jordbruksdiket i höjd med avfallsanläggningen 

(provpunkt LY5) inte ska släppas ut från anläggningen. Detta har inneburit att 

vatten har släppts ut företrädesvis under vinter- och höstmånaderna. Skälet härtill är 

att flödet i LY5 har varit mycket begränsat under vår- och sommarmånaderna. 

Dessutom har mest nederbörd fallit under kvartal 1 och 4 under de senaste åren. 

Samtidigt är lakvattnets innehåll av ammonium som lägst under de varmare 

månaderna eftersom den biologiska behandlingen är som mest effektiv då. Under de 

allra kallaste månaderna släpps mycket lite vatten ut eftersom halterna av 

näringsämnen ofta är för höga då. SÖRAB har mycket god kontroll på lak- och 

processvatten inom anläggningen och utvärderar veckovis vattnets kvalitet, 

tillgänglig lagringskapacitet, flödet i recipienten och temperatur med avseende på 

årstid och kommande väderprognos. Härigenom erhålls optimal behandling, 

minimerad miljöpåverkan och driftsäkerhet i form av erforderlig lagringskapacitet. 

Denna strategi innebär dock att SÖRAB i undantagsfall har behov av att släppa ut 
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vatten trots att flödet i diket är lågt. Om det finns en stor mängd färdigbehandlat 

vatten i magasinen inför den kallare årstiden kan detta inte ligga kvar utan att 

anläggningens driftsäkerhet riskeras. 

 

SÖRAB konstaterar att länsstyrelsen delar bolagets bedömning att utsläpp av 

perfluorerade ämnen ska hanteras av tillsynsmyndigheten inom ramen för den 

ordinarie tillsynen. SÖRAB bedömer att förslaget även tillgodoser synpunkterna i 

denna del från Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun samt Bygg- och 

miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun. SÖRAB har redan utfört en 

kartläggning av förekomsten av perfluorerade ämnen inom anläggningen och 

kommer även fortsättningsvis att följa upp halterna av dessa ämnen nedströms 

anläggningen. Vidare utreder SÖRAB, i samråd med tillsynsmyndigheten, möjliga 

tekniker för att reducera halterna av perfluorerade ämnen i utgående vatten. Flera 

försök har genomförts under 2019 och 2020 och ytterligare försök planeras. 

Målsättningen med försöken är att finna en metod för att reducera förekomsten av 

perfluorerade ämnen inom anläggningen. Det finns enligt SÖRAB:s uppfattning 

inte skäl att överföra det pågående arbetet inom ramen för tillsynen till detta forum. 

Vad gäller mikroplaster är det klarlagt att det inte förekommer sådana i behandlat 

lak- och processvatten från Löt avfallsanläggning i sådan omfattning att några 

åtgärder kan anses vara motiverade. 

 

Vad gäller mätning av BOD7 i stället för TOC anser SÖRAB att det av länsstyrelsen 

föreslagna bemyndigandet är överflödigt. Frågan om vilka ämnen som ska 

undersökas och vilka provtagningsintervall som ska gälla kan hanteras inom ramen 

för kontrollprogrammet. 

 

SÖRAB har inte möjlighet att förhålla sig till verksamheter som ännu inte existerar 

och än mindre till ännu icke tillstådsgivna verksamheter. SÖRAB delar inte heller 

Bygg- och miljnämnden i Norrtälje kommuns uppfattning att ett tillfredställande 

skydd av recipienterna och en bedömning av verksamhetens påverkan på 

miljökvalitetsnormerna förutsätter att utsläppta mängder beräknas. SÖRAB 

vidhåller också att det är mer ändamålsenligt och rimligt ut miljösynpunkt att 
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prioritera sluttäckningen av IFA 1 & 2 än att vidta åtgärder vid ytorna för 

impregnerat trä. 

 

SÖRAB har inte fått del av några klagomål avseende lukt från det dike där 

behandlat vatten släpps ut. Det renade lak- och processvattnet luktar inte. Lukt kan 

möjligen uppstå sommartid i jordbruksdiket eftersom det då ofta är torrlagt eller har 

stillastående vatten. Det är en lukt som uppstår genom naturliga biologiska 

processer. 

 

SÖRAB har under lång tid utrett de delströmmar som förekommer inom Löt 

avfallsanläggning och har därvid lagt sig vinn om att separera de flöden som bör 

separeras och endast blanda de flöden som kan blandas. Likartade flöden kan 

sambehandlas eftersom det ger ett fullgott reningsresultat. Olikartade flöden kan 

dock behöva separeras för att erhålla det bästa behandlingsresultatet. Allt vatten 

måste dock, efter erforderlig behandling, blandas till slut eftersom det endast 

finns en utsläppspunkt från anläggningen. 

 

Begränsningsvärden och flöden 

Som framgått ovan kommer de av SÖRAB föreslagna begränsningsvärdena inte att 

bidra till överskridande av de årsmedelvärden eller maximala koncentrationer av 

metaller som föreskrivs ens i LJT. En sådan påverkan är naturligtvis än mindre 

aktuell i den s.k. VISS-punkten. SÖRAB anser sig ha visat att det inte finns något 

miljömässigt behov av att föreskriva månads- eller kvartalsmedelvärden för 

metaller. Om man dessutom väger in de svårigheter ett månads- eller 

kvartalsmedelvärde medför, är det uppenbart att det inte är rimligt att föreskriva 

begränsningsvärden för metaller på kortare tidsbasis än ett år. Härutöver ska 

framhållas att SÖRAB redan i prövotidsredovisningen har föreslagit skärpningar av 

begränsningsvärdena för bly, kadmium, nickel och zink. Det behövs en relativt stor 

marginal mellan historiskt uppmätta uppsläpp och de begränsningsvärden som 

föreskrivs. Begränsningsvärden som gäller som något annat än års- eller 

flerårsmedelvärden är synnerligen svårhanterliga i verksamheten och därmed 
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oacceptabla från rättssäkerhetssynpunkt. SÖRAB vidhåller således det föreslagna 

slutliga villkoret vad avser metaller. 

 

Även ammoniakhalterna kommer att innehållas i VISS-punkten. I stort sett 

innehålls föreskrifterna även i LJT. Tidvis kan dock högre halter förekomma i LJT. 

Halterna kan vara relativt höga även under perioder då SÖRAB inte alls släpper ut 

något behandlat lak- och processvatten. Sommartid är behandlingen med avseende 

på ammoniumkväve mest effektiv, vilket innebär att det bör finnas ett utrymme för 

att släppa ut behandlat lak- och processvatten då även om flödet i jordbruksdiket är 

begränsat. SÖRAB anser att det föreslagna begränsningsvärdet för ammonium-

kväve, 10 mg/l som årsmedelvärde, ger ett tillräckligt skydd för omgivningen. I 

andra hand kan SÖRAB dock godta att ett strängare begränsningsvärde föreskrivs 

för sommarmånaderna (juni-augusti) när flödet i jordbruksdiket är som lägst. 

Andrahandsförslaget innebär att nivån 10 mg/l gäller som årsmedelvärde och att 

nivån 5 mg/l föreskrivs som medelvärde för sommarmånaderna (juni-augusti).  

 

Som har utvecklats ovan följer SÖRAB redan i dag en strikt flödesregim som 

innebär att ett större flöde än det naturliga flödet i jordbruksdiket i höjd med 

avfallsanläggningen inte ska släppas ut från anläggningen. Det är inte möjligt att 

undantagslöst följa denna flödesregim. När vattenmagasinen är välfyllda och större 

nederbörd förväntas måste vatten släppas ut även om flödet i jordbruksdiket är litet. 

Sommartid fungerar även den biologiska behandlingen som bäst och halterna av 

näringsämnen är som lägst, vilket innebär att det är kontraproduktivt att helt 

undvika att släppa ut det behandlade lak- och processvattnet sommartid. Det är 

därför synnerligen opraktiskt med en flödesbegränsning. I vart fall skulle en 

eventuell flödesbegränsning behöva kompletteras med ett bemyndigande till 

tillsynsmyndigheten att meddela undantag för att säkerställa vattenbehandlings-

anläggningens driftsäkerhet. I ljuset av att SÖRAB redan på eget initiativ begränsar 

utsläppta volymer när flödet i jordbruksdiket är litet och de låga ammoniumkväve-

halterna i utsläppt vatten sommartid har SÖRAB dock svårt att se nyttan med att 

införa en sådan administrativ börda. Om det skulle föreskrivas ett skärpt 

begränsningsvärde för ammoniumkväve sommartid enligt SÖRAB:s 
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andrahandsförslag, minskar risken för toxiska effekter i recipienten oavsett 

förekomsten av flödesbegränsning. Om domstolen skulle anse att det finns skäl för 

att genom villkor begränsa utsläppet av ammoniumkväve sommartid bör det således 

i första hand ske genom en skärpning av begränsningsvärdet sommartid. 

 

Sammanfattningsvis vidhåller SÖRAB att prövotiden kan avslutas. De 

kompletterande uppgifter som remissmyndigheterna har efterfrågat har redovisats. 

SÖRAB yrkar i första hand att slutliga villkor m.m. föreskrivs enligt de förslag som 

anges i prövotidsredovisningen. I andra hand yrkas att slutliga villkor m.m. 

föreskrivs enligt de förslag som anges i prövotidsredovisningen samt att 

begränsningsvärdet för ammoniumkväve kompletteras med ett begränsningsvärde 

för sommarperioden. Det föreslagna slutliga villkoret bör då kompletteras med ett 

andra stycke med följande lydelse. 

• Under sommarperioden (juni-augusti) får dock halten av NH4-N som medelvärde 

för perioden uppgå till högst 5 mg/l. 

 

FORTSATT SKRIFTVÄXLING 

Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun och Bygg- och 

miljönämnden i Norrtälje kommun har i väsentliga hänseenden vidhållit vad de 

anfört tidigare. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har sammanfattningsvis anfört följande. 

- Länsstyrelsen anser inte att miljöövervakningsstationen i VISS, av SÖRAB  

benämnd ”VISS-punkten”, är lämplig för att bedöma hur verksamheten vid 

Löt påverkar MKN i vattenförekomsten. Länsstyrelsen vidhåller den tidigare 

framförda ståndpunkten att den av SÖRAB använda provtagningspunkten 

vid Jälnans tillopp (LJT) istället är mest lämplig för en sådan bedömning. 

- Länsstyrelsen har tidigare medgett att 10 mg/l för ammoniumkväve kan 

accepteras. Med hänsyn till den marginal som finns mellan SÖRAB:s 

föreslagna begränsningsvärden och faktiska utsläpp, som idag uppgår till     

8 mg/l, anser länsstyrelsen trots tidigare medgivande att det finns anledning 

att överväga ett lägre begränsningsvärde för ammoniumkväve. Länsstyrelsen 
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bedömer att ett sådant värde ytterligare kan bidra till att anläggningen drivs 

med bästa tillgängliga teknik. Länsstyrelsen anser att ett begränsningsvärde 

om 8 mg/l avseende årsmedelvärde för ammoniumkväve ska prövas och om 

detta inte anses lämpligt, godtar länsstyrelsen ett värde om 10 mg/l. 

- Länsstyrelsen anser att de av SÖRAB föreslagna begränsningsvärdena ska 

skärpas på så sätt att 8 mg/l som årsmedelvärde ska gälla för ammonium-

kväve, inkluderat skärpt begränsningsvärde under sommarmånaderna (juni-

augusti) till 5 mg/l som medelvärde under juni-augusti kan accepteras under 

förutsättning att begränsningsvärdena även kompletteras med en utredning 

som visar hur stor andel av flödet i vattenförekomstens huvudfåra (LJT) som 

kan utgöras av utsläpp från Löt utan att MKN i vattenförekomsten riskerar 

att överskridas enligt följande: 

 

Halterna av föroreningar i det behandlade lak- och processvattnet får som 

årsmedelvärden baserade på månadsprovtagning uppgå till högst följande: 

 
BOD7  15 mg/l 
As  12 μg/l 
Pb  3 μg/l 
Cd  0,3 μg/l 
Cu  15 μg/l 
Cr  30 μg/l 
Hg  0,1 μg/l 
Ni  40 μg/l 
Zn  70 μg/l 
NH4-N  8 mg/l 
Cl  900 mg/l 
Ptot  0,5 mg/l 
 

Under sommarperioden (juni-augusti) får dock halten av NH4-N som medelvärde 

för perioden uppgå till högst 5 mg/l. 

 

Utredning: 

SÖRAB ska i samråd med tillsynsmyndigheten under två år utreda hur stor del av  

flödet i vattenförekomstens huvudfåra (LJT) som kan utgöras av utsläpp från Löt 
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utan att MKN i vattenförekomsten riskerar att överskridas. SÖRAB ska därefter, om 

det behövs, föreslå villkor för utsläppsbegränsning. 

 

- Om domstolen inte bedömer att det är rimligt att SÖRAB fortsätter utreda 

hur stor del av flödet i vattenförekomstens huvudfåra (LJT) som kan utgöras 

av utsläpp från Löt utan att MKN i vattenförekomsten riskerar att 

överskridas, enligt ovan, anser länsstyrelsen att tillsynsmyndigheten ska få 

delegation att, vid behov, reglera hur stor andel av flödet i LJT som kan 

tillåtas komma från Löt. 

- Länsstyrelsen delar SÖRAB:s uppfattning att det inte är nödvändigt med 

delegation till tillsynsmyndigheten att besluta om vilka ämnen som ska 

undersökas och vilka provtagningsintervall som ska gälla som ersättning för 

TOC. 

- Länsstyrelsen delar SÖRAB:s utgångspunkt att MKN ska kunna efterlevas 

även utan våtmarkens effekt. 

 

SÖRAB godtar länsstyrelsens förslag till begränsningsvärde för ammoniumkväve 

för sommarmånaderna och att det föreskrivs att årsmedelvärdet ska beräknas utifrån 

månadsprovtagning. Eftersom det inte är givet att utsläpp sker varje månad bör det 

dock föreskrivas att årsmedelvärdet ska beräknas utifrån månadsprovtagning under 

de månader då utsläpp sker. SÖRAB kan inte godta att det samlade årsmedelvärdet 

sätts på en lägre nivå än 10 mg/l. Vidare anser SÖRAB att varken den av 

länsstyrelsen föreslagna prövotiden eller delegationen är motiverad eller lämplig. 

När det gäller förslaget till delegation anser SÖRAB att en flödesbegränsning skulle 

vara en så ingripande reglering att det inte är en sådan fråga av mindre betydelse 

som kan överlåtas till tillsynsmyndigheten enligt 22 kap. 25 § tredje stycket 

miljöbalken. 

 

Sammanfattningsvis vidhåller SÖRAB tidigare framställda yrkanden med följande 

tillägg: 

- Under sommarperioden (juni-augusti) får dock halten av NH4-N som 

medelvärde för perioden uppgå till högst 5 mg/l. 
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- Provtagning och analys av behandlat lak- och processvatten ska ske 

månadsvis under de månader då utsläpp sker. 

  

HUVUDFÖRHANDLING 

Domstolen har hållit huvudförhandling den 26 november 2020. 

 

I samband med huvudförhandlingen har SÖRAB justerat yrkandet avseende 

årsmedelvärde för NH4-N till 8 mg/l. I övrigt har yrkandena vidhållits. SÖRAB har 

också gjort följande åtaganden: 

- En ny provtagningspunkt ska upprättas i Rösjön och kontroll av 

vattenkvaliteten ska ske där i enlighet med kontrollprogram. 

- Bolaget ska fortsättningsvis kontrollera vattenkvaliteten i LJT och vid 

akuttoxiska ammoniakhalter vidta åtgärder. 

- Med anledning av delegationen till tillsynsmyndigheten att föreskriva 

skyddsåtgärder för att reducera utsläppen av perfluorerade ämnen ska 

bolaget regelbundet lämna information angående sådana. 

 

Länsstyrelsen har frånfallit sina yrkanden om utredning avseende hur stor del av  

flödet i vattenförekomstens huvudfåra (LJT) som kan utgöras av utsläpp från Löt 

utan att MKN i vattenförekomsten riskerar att överskridas eller delegation till 

tillsynsmyndigheten att reglera hur stor andel av flödet i LJT som kan tillåtas 

komma från Löt. 

 

DOMSKÄL 

SÖRAB har utfört de utredningar som det beslutades om i deldomen den  

9 juni 2016 och enligt mark- och miljödomstolens mening saknas det anledning att 

förordna om ytterligare utredning. Prövotidsförfarandet kan således avslutas, vilket 

innebär att de provisoriska föreskrifterna ska upphävas. 

 

SÖRAB har som slutligt villkor föreslagit begränsningsvärden i form av halter och 

årsmedelvärden för relevanta parametrar. Sedan halten avseende NH4-N justerats 

till 8 mg/l har inte någon remissintans invänt mot de föreslagna värdena. Inte heller 
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domstolen finner anledning att ifrågasätta värdena och de kan alltså godtas. Som 

SÖRAB föreslagit bör ett lägre värde sättas för NH4-N under sommarperioden. 

Vidare bör provtagning och analys ske månadsvis under de månader då utsläpp 

sker. 

 

Det saknas anledning att föreskriva ytterligare villkor, t.ex avseende mängdvärden 

såsom Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun föreslagit. Domstolen delar 

också SÖRAB:s uppfattning att det inte är ekonomiskt rimligt och miljömässigt 

motiverat att nederbördsskydda verksamhetsytor på det sätt nämnden begärt. 

 

Vad gäller perfluorerade ämnen (PFOS och PFAS11) har SÖRAB föreslagit en 

delegation till tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter om skyddsåtgärder för 

att reducera utsläppen. Bolaget har också åtagit sig att regelbundet lämna 

information till tillsynsmyndigheten i detta avseende. Domstolen bedömer att detta 

är ett lämpligt och ändamålsenligt sätt att hantera frågan.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-01) 

Överklagande, med hänsyn till mellankommande helg, senast den 4 januari 2021. 

Prövningstillstånd krävs. 

 

 

Magnus Hjort  Jan-Olof Arvidsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Magnus Hjort, ordförande, och 

tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson samt de särskilda ledamöterna Agneta Melin och 

Carl-Lennart Åstedt. 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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Beslut
 

1 (2)

Datum
2020-12-11
 

Beteckning
451-3542-2017
 

Enheten för klimat och risk
Olof Paulin

Vallentuna kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
e-post: kommun@vallentuna.se

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Väg 950 Lindholmsvägen i Vallentuna kommun 
upphör att vara rekommenderad väg för transport 
med farligt gods
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att Väg 950 Lindholmsvägen, mellan väg 268 
Angarnsvägen och Lingsbergsvägen, i Vallentuna kommun upphör att vara 
rekommenderad väg för transport med farligt gods.

Beskrivning av ärendet
Vallentuna kommun har inkommit till Länsstyrelsen med en begäran om att väg 
950 Lindholmsvägen ska upphöra att vara rekommenderad väg för transporter av 
farligt gods. Lindholmsvägen är i dag en så kallad sekundär väg för transporter av 
farligt gods mellan väg 268 Angarnsvägen och Lingsbergsvägen.
Kommunens motiv är att vägen inte leder till verksamheter som använder eller 
framställer farliga ämnen och därmed ger upphov till transporter av farligt gods. 
Tidigare låg bland annat en bensinstation i området, vilket kan ha varit skälet till 
att vägen pekades ut som rekommenderad väg för transport av farligt gods. 
Bensinstationens verksamhet är avvecklad sedan flera år.
Länsstyrelsen har tagit del av kommunens underlag om hur området kring vägen 
och dess funktion ska utvecklas. Vi har även inhämtat synpunkter från 
Storstockholms brandförsvar, som också anser att vägen inte behöver vara 
rekommenderad för farligt gods-transporter.
I närheten av Lindholmsvägen finns en ishall. Denna skulle kunna ge upphov till 
någon enstaka transport av farligt gods till sin kylanläggning, beroende på hur den 
är utformad. Vi anser dock inte att denna verksamhet i sig är ett motiv till att peka 
ut vägen som rekommenderad för transporter av farligt gods.

Motivering till beslutet
Området kring väg 950 Lindholmsvägen saknar verksamheter som kräver 
återkommande transporter av farligt gods i betydande omfattning. Vägen ska 
därför inte ingå i det rekommenderade vägnätet för transporter av farligt gods.

Bestämmelser som beslutet grundas på
3 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
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Beslut
 

2 (2)

Datum
2020-12-11
 

Beteckning
451-3542-2017
 

Information
Länsstyrelsen vill upplysa om att en det kan förekomma transporter av farligt gods 
på en väg som inte är rekommenderad väg för transport av farligt gods. Det råder 
alltså inget förbud för dessa transporter generellt. Om transporter av farligt gods 
identifieras i samband med detaljplaneläggning ska de beaktas. Det är däremot ett 
rimligt antagande att Länsstyrelsen inte kommer att kräva riskreducerande 
åtgärder i samma omfattning som för en rekommenderad väg, till exempel vad 
gäller skyddsavstånd. 
Vi rekommenderar kommunen att ta upp arbetet med det rekommenderade 
vägnätet för transport av farligt gods i sin översiktliga planering, i syfte att sprida 
information kring det rekommenderade vägnätet i och utanför kommunen samt för 
att göra arbetet med det rekommenderade vägnätet livskraftigt över tid.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Åsa Ryding med riskingenjör 
Olof Paulin som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se
Storstockholms brandförsvar, registrator@ssbf.brand.se
Trafikverket Region Stockholm, trafikverket@trafikverket.se
Sveriges Åkeriföretag, info@akeri.se

Page 2 of 2
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius (S) med flera meddelar följande protokollsanteckning gällande 
revisionsrapporten "Likvärdiga förutsättningar inom förskolan":
"Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm".

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Yrkanden
Thomas Arctaedius (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Johan Fagerhem (V), 
bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att lägga följande protokollsanteckning till 
protokollet gällande revisionsrapporten "Likvärdiga förutsättningar inom förskolan":
"Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm".
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det finns ett bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag och ett tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på 
bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §168 KS Revisionsrapporter 2020
 §126  Revisionsrapporter 2020



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Revisionsrapporter 2020
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering 

och pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av 

investeringsprocessen
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137
1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering (KS 2020.292)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Reservationer
Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet att Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande avslås.
 
Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, (båda V), reserverar sig mot beslutet att Nicklas 
Steorns (MP) tilläggsyrkande avslås.

Ärendebeskrivning
Denna finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2018-12-10.
Förändringarna är framför allt:
* en anpassning till koncern
* förtydligande om ansvaret för styrelsen i helägda bolag
* förändring om hur kapitalbindningen sprids över tid
* ändrad skrivning om förvaltning av pensionsmedel

Ändringar är markerat med gult i förslaget.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kursiverat tillägg:
Avsnitt 2.2 Förvaltning av kortfristig likviditet:

 Ränteplacering (utlåning till bank), med strikta hållbarhetskriterier.
 Räntebärande instrument (till exempel statsskuldsväxlar, företagscertifikat och 

obligationer), med strikta hållbarhetskriterier.
Avsnitt 2.2.1 Kredit- och motpartsrisk:

 Banker med strikta hållbarhetskriterier i sin verksamhet.
Om en motpart bedöms riskfylld och/eller inte uppfyller parisavtalet och/eller FN:s globala 
hållbarhetsmål får nyplacering inte göras och befintliga placeringar ska värderas.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på Nicklas Steorns 
(MP) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag, och att han sedan ställer proposition på 
Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.
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Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) bifallsyrkande 
till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
 
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
 §204 KS 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 §153  1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring 1.2.6.2 Finanspolicy
 1.2.6.2 Finanspolicy förslag till KF
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§ 138
Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet (KS 2020.293)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
 
Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sven-Olof Ekström och David 
Thell, alla (S), reserverar sig dels mot beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande om 
att fastställa kommunplanen under november månad avslås, och dels mot beslutet att Jerri 
Bergströms (S) med fleras ändrings- och tilläggsyrkanden avslås.
 
Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig dels mot 
beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande om att fastställa kommunplanen under 
november månad avslås, och dels mot beslutet att Nicklas Steorns (MP) ändrings- och 
tilläggsyrkanden avslås.
 
Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig dels mot beslutet att Jerri 
Bergströms (S) med fleras yrkande om att fastställa kommunplanen under november månad 
avslås, och dels mot beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras ändrings- och 
tilläggsyrkanden avslås.

Ärendebeskrivning
Denna policy uppdaterar Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet 
beslutad 2019-02-11.
Förändringar är framför allt:
* Ny bild planeringsprocessen
* Anpassning till koncern
* Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Strategi för hållbar utveckling

Förändringar från föregående policy är markerade i gult.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), bifall till kommunstyrelsens 
förslag med kursiverade ändringar och tillägg:
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Avsnitt 2. Planeringsprocessen;
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under november månad
fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande tre år.
Avsnitt 6.1.2 Städ;
Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl föreligger.
Avsnitt 6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse;
Sista meningen första stycket med tillägget - eller äska om tilläggsmedel om beslutad
verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom beslutad budget.
 
Nicklas Steorn (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kursiverade ändringar 
och tillägg:
Avsnitt 2. Planeringsprocessen:
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under november månad
fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande tre år.
Avsnitt 2.1 Kommunplan:
Särskild analys görs av konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp av kommunmedborgarna.
Avsnitt 4 Riktlinjer för hållbar god ekonomisk hushållning
Ny underrubrik:
4.1.0 Planetära förutsättningar
Budgeten utgår från Vallentunabornas klimatfotavtryck, det finns gränser som inte
kan överskridas. Budgeten förhåller sig till Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål.
Budgeten som helhet måste bidra till dessa avtal och mål.
Avsnitt 6.4.1 Investeringsbudget:
Tillägg sist i avsnittet: Investeringar som inte bidrar till att uppfylla Parisavtalet och/eller
FNs globala hållbarhetsmål får inte göras.
Avsnitt 6.5 Exploateringsverksamhet:
Tillägg sist i avsnittet: Exploateringar som inte bidrar till att uppfylla Parisavtalet och/eller
FNs globala hållbarhetsmål får inte göras.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på Jerri Bergströms 
(S) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag, och att han sedan ställer 
proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande om att fastställa kommunplanen under 
november månad, och att han sedan ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras 
ändrings- och tilläggsyrkanden, och att han sedan ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
ändrings- och tilläggsyrkanden. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.
 
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
det.
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Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande 
om att fastställa kommunplanen under november månad och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att det avslås.
 
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras 
ändrings- och tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.
 
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) ändrings- och 
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.
 
 
 

Beslutsunderlag
 §205 KS Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet
 §154  Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av 

ekonomi och verksamheter
 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter förslag
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§ 153
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering 
(KS 2020.275)
Beslut
Kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering.
 
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i 
kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina 
respektive verksamhetsområden.

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla 
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav 
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter 
inträffar.

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter 
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om 
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag. 
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta 
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en 
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter 
som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 §230 KS Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 §168  Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör 

myndighetsutövning mot enskilda
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SVEA HOVRÄTT 

Rotel 0603 
Mark- och miljööverdomstolen 

FÖRELÄGGANDE 

2020-12-21 

 

Aktbilaga 4 

 

Mål nr. 

M 13593-20 

 

060304 

 Anges vid kontakt med domstolen 
 

 
Dok.Id 1662186 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 2290 

103 17 Stockholm 

 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 

08-561 675 50  

 
måndag – fredag 

09:00–16:30 

 E-post: svea.hovratt@dom.se 

www.svea.se 

 

 
Bygg- och miljötillsynsnämnden 

i Vallentuna kommun 

c/o Vallentuna kommun 

186 86 Vallentuna 

 

Vänligen bekräfta snarast mottagande av detta föreläggandet per e-post till 

svea.avd6@dom.se 

 

 

 

Inger Nordström ./. Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 

angående utdömande av vite 

________________________________________________________________________ 

 

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ovanstående mål, se 

aktbilaga 3. Överklagandet i målet översänds, aktbilaga 1. 

 

Ni föreläggs att till Mark- och miljööverdomstolen svara på överklagandet. Av svaret ska 

framgå om ni medger eller motsätter er klagandes yrkande om ändring. Om ni motsätter 

överklagandet ska ni ange skälen för detta och de eventuella bevis ni vill åberopa. 

Information om bevisning, se under upplysningar. 

 

Ni ska senast den 11 januari 2021 komma in med ett skriftligt yttrande över 

överklagandet. Yttrandet ska lämnas till Mark- och miljööverdomstolen. 

 

Ger ni inte in något svar inom den angivna tiden kan målet ändå komma att avgöras i 

befintligt skick. 

  

 

 

 

 

Christina Swén 

Telefon 08-561 675 50 

 

Bifogade handlingar: aktbilaga 1 och 3 

 

 

 

  



SVEA HOVRÄTT M 13593-20 

Rotel 0603  

 

 

 

UPPLYSNINGAR 

 

Bevisning i Mark- och miljööverdomstolen 

 

Ni ska tydligt tala om för Mark- och miljööverdomstolen vad Ni vill styrka (bevisa) med 

varje bevis som Ni åberopar. 

 

Om Ni vill åberopa helt nya bevis, måste Ni tala om varför Ni inte åberopade dessa redan i 

mark- och miljödomstolen. 

 

De personer som hördes i mark- och miljödomstolen behöver höras på nytt i Mark- och 

miljööverdomstolen bara om Mark- och miljööverdomstolen finner att det är av betydelse 

för utredningen att de hörs på nytt i Mark- och miljööverdomstolen. Förnyade förhör ska 

hållas bara om det finns ett verkligt behov av det, t.ex. om Mark- och miljööverdomstolen 

behöver ställa kompletterande frågor eller om det är av betydelse för att bedöma tilltron 

hos dem som hörs. 

 

Det är Mark- och miljööverdomstolen som bestämmer om förnyade förhör ska hållas i 

Mark- och miljööverdomstolen. För att kunna göra denna bedömning behöver Mark- och 

miljööverdomstolen veta parternas uppfattning i frågan. 

 



Överklagan av Mål nr M 3776-20 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Dom 2020-11-12 

Då vite utdömts enligt en dom som vi vill överklaga då vi inte kan se att någon överträdelse ägt rum. 

Kommunen har belagt fastigheten med nyttjande förbud av avloppsanläggningen. Detta nyttjande 

förbud har ej överträtts då avloppet inte använts sedan förbudet delgivits. Det finns inget 

avloppsvatten 

som kan förorena mark eller sjö. Fastigheten har ett multrum i källaren där toalettavfall och 

köksavfall samlas 

för att förmultna och till slut bli jord. Det är ett slutet systern. Disk, tvätt och hygien sköts vid 

fastigheten som 

finns på Sundbyvägen 48, 163 45 Spånga som nyttjas som huvudsaklig bostad. Fastigheten som 

domen gäller 

är endast en fritidsbostad. Det är mycket svårt att se att vi skulle ha begått något utsläpp som skadat 

mark eller sjö. 

För att det ska kunna ske måste ett utsläpp av avlopp ske vilket inte föreligger. 

När kommunen byggde om vägen och höjde den har det varit svårt att hitta någon som har åtagit sig 

att gå ned med 

maskin för att gräva. Vi har en beställning lagd för grävning men fördröjning har skett på grund av 

pandemin som gör 

att många jobb blir fördröjda. 

Spånga 2020-12-01 

Inger Nordström 

Uthamravägen 86 

186 53 VALLENTUNA 

Fastighet Uthmara 1:7 

Inger.nordstrom54@telia.com 

Mobil 070 7558332 

SVEA HOVRÄTT 
 
INKOM: 2020-12-03 
MÅLNR: M 13593-20 
AKTBIL: 1



   Sid 1 (1) 

 

SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060309 

PROTOKOLL 
2020-12-17 
Föredragning i 
Stockholm 

Aktbilaga 3 
Mål nr M 13593-20 
 
 

 

Dok.Id 1661023     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.avd6@dom.se 
www.svea.se 

 

RÄTTEN 
Hovrättslagmannen Ylva Osvald, hovrättsrådet Margaretha Gistorp och 
hovrättsassessorn Erik Stålhammar, referent 
 
FÖREDRAGANDE 
Föredraganden Vilma Herlin Hjorth 
 
PROTOKOLLFÖRARE 
Erik Stålhammar 
 
PARTER 
 
Klagande 
Inger Nordström, 19541229-0149 
Uthamravägen 86 
186 53 Vallentuna 
  
Motpart 
Bygg- och miljötillsynsnämnden i Vallentuna kommun 
186 86 Vallentuna 
 
SAKEN 
Utdömande av vite; nu fråga om prövningstillstånd 
 
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-11-12 i mål nr M 3776-20 
_______________ 
 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande 

 

BESLUT (att meddelas 2020-12-21) 

 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. 

 

Beslutet får inte överklagas. 

 

Erik Stålhammar 

Protokollet uppvisat/ 
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