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1. Förord
rådet för vatten - och avloppssamverkan  i Stock holms län 
(VAS) har under åren 2020-2021 utrett den  problematik 
som finns för avloppsrenings verkens framtid kopplat  
till den svenska miljölagstiftningen. Med nuvarande 
lagstiftning uppstår hinder för  reningsverkens fortsatta 
utveckling eftersom kraven i vissa fall omöjliggör en fram-
tida utbyggnad av  kapacitet vilket i förlängningen riskerar 
att medföra ett stopp för tillväxten i Stockholmsregionen. 
I  rapporten   redovisas problematiken med olika exempel 
och en handlingsplan för fortsatt arbete rekommenderas. 
 Rapporten har skrivits med syftet att kunna användas 
 för att belysa problemställningen för beslutsfattare i 
Stockholms regionen. 

vas-rådet vill rikta ett tack till Gunnar Söderholm, 
 tidigare chef för miljöförvaltningen i Stockholm Stad,  
som står bakom rapporten, samt övriga som har lämnat  
värdefulla synpunkter: Fd miljödirektören vid läns
styrelsen i Stockholm Göran Åström, Docenten och bitr 
lektorn vid juridicum vid Stockholms Universitet Anna 
Christernsson, Jur dr Henrik Josefsson vid Uppsala 
 universitet, Peter Sörngård vid Svenskt Vatten,
förvaltningsjuristen Albin Ring  och enhetschefen Juha 
Salonsaari båda miljöförvaltningen i Stockholm.

Arbetet har gjorts under ledning av Andreas Thunberg, 
vd Käppalaförbundet tillika ordförande i VASrådet och 
Thomas Fredriksson, processledare, Storsthlm. 

Rapporten är granskad och godkänd av VAS styrgrupps 
ordinarie medlemmar i januari 2022.
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2. Sammanfattning
eu:s ramdirektiv för vatten infördes år 2000 och 
har implementerats i Sverige genom lagstiftning 
i bland annat miljö balken, vattenförvaltnings
förordningen  och Havs och vattenmyndighetens 
och SGU:s föreskrifter. 

I praktiken implementeras direktivet genom  
att Vattenmyndigheten fastställer vatten
förekomsternas nuvarande status, kvalitetskrav 
samt ett målår. Kraven tillsammans med målåret 
kallas miljö kvalitetsnorm. 

Statusklassificeringen bestäms av ett flertal 
faktorer där det är den faktor som är sämst sätter 
nivån för den totala bedömningen. Huvudregeln är 
att samtliga vattenföre komster, det vill säga sjöar, 
vattendrag, floder, kustvikar, grundvatten magasin 
och liknande, skulle ha nått ”god status” 2015 men 
i många fall har tidsundantag gjorts och målåret är 
i stället satt till 2021 eller 2027.

en del ytvattenförekomster kan förklaras vara 
kraftigt modifierade eller konstgjorda. För dessa 
förändras målet för ekologi till ”god ekologisk 
potential”.

När en verksamhet, till exempel ett reningsverk 
som ska bygga ut, söker miljötillstånd, beslutar  
Miljöprövningsdelegationen eller mark och 
miljödomstolen om villkor, så att utsläppet varken 
riskerar att försämra statusen på kvalitetsfaktor 
nivå i eller ned ströms den vattenförekomst där  
reningsverkets utsläppspunkt ligger, eller äventyrar 
möjligheterna att följa miljökvalitets normerna. 

oavsett om vattenförekomsten är naturlig, 
kraftigt modifierad eller konstgjord kan undantag 
ges från miljö kvalitetsnormen genom att förlänga 
tidsfristen eller besluta om mindre stränga krav 
för vattenförekomsten. Vissa enskilda verksam
heter som har ett allmänintresse av större vikt 
kan få avvika från skyldigheten att följa en miljö
kvalitetsnorm.

Många av reningsverken i Stockholms län står 
inför stora expansions eller renoveringsbehov 
och har eller ska snart förnya sina miljötillstånd. 
I flera fall har miljötillstånden inte bara inneburit 
begränsningsvärden i form av koncentrationer av 
fosfor och kväve utan också i form av totalutsläpp 
i ton per år. För vissa reningsverk har begränsningar 
av totalutsläpp per år visat sig vara strängare än 
begränsningar av koncentrationer. 

Växande samhällen ökar mängden föroreningar  
som leds till reningsverken. När dessa redan 
använder den bästa tekniken kan de inte öka 
reningen men förväntas ändå klara gränsvärden 
för totalutsläppen. Det är bara möjligt om sam
hällenas tillväxt begränsas. 

det enda återstående sättet att minska de totala 
utsläppen är att minska mängden grundvatten 
och dagvatten som läcker in i avloppsnäten. Men 
det är både dyrt och tidskrävande och dessutom 
ägs inte alltid ledningsnäten av samma organisation 
som reningsverken. Reningsverken har alltså inte 
rådighet över nödvändiga verktyg för att klara 
miljötillstånden.

För att lösa utmaningarna och skapa tydligare 
tillämpning av ramdirektivet i Sverige föreslår 
VASrådet att regeringen utvärderar den svenska 
implementeringen och tillämpningen av direktivet 
– inte minst från reningsverkens utgångspunkt och 
i linje med vad miljömålsberedningen föreslagit. 
Regeringen bör även ge Havs och vattenmyndig-
heten och vattenmyndigheterna förnyade uppdrag 
om tillämpningen.
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3. Vattendirektivet
eu:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) 
beslutades år 2000. Det omfattar alla vatten
förekomster, det vill säga sjöar, vattendrag, 
floder, kustvatten och vatten i övergångszon  
som kustvikar där ett vattendrag mynnar samt 
grundvatten. Vattendirektivet delar in en  
yt vattenförekomsts kvalitet i ekologisk status  
(alternativt ekologisk potential) och kemisk 
status. Vattenmyndigheten ska för var och en av 
Sveriges cirka 25 000 ytvatten förekomster fast-
ställa vilken ekologisk och kemisk status vatten
förekomsten har. Där efter ska Vattenmyndigheten 
bestämma vilken kvalitet vattnet ska ha vid en 
viss tidpunkt i framtiden. 

Ekologisk status beskrivs i fem nivåer
• Hög
• God
• Måttlig
• Otillfredsställande
• Dålig

Kemisk status beskrivs i två nivåer
• Uppnår god kemisk status
• Uppnår ej god kemisk status

Det finns också regler för grundvattenförekomster. 
Det är SGU som ansvarar för dessa. För grund-
vatten finns kvantitativ status och kemisk status. 
Reglerna om miljökvalitets normer för grundvatten 
blir sällan aktuella att tillämpa för reningsverken 
eftersom utsläppspunkterna alltid ligger i ytvatten
förekomster.

stockholms län har 547 vattenförekomster, 
varav 199 avser grundvatten, 130 kustvatten,  
117 sjöar, 97 vattendrag och 4 utsjövatten. 

Huvudregeln i vattendirektivet är att alla 
vattenförekomster skulle ha uppnått god status 
2015 men tidsundantag har beviljats för flertalet 
vattenförekomster till år 2021 eller 2027. 

Vad god status innebär i detalj fastställs med 
hjälp av Havs och vattenmyndighetens och SGU:s 
föreskrifter som grundas på vatten direktivet. För 
varje vattenförekomst ska det också fastställas ett 
referensvärde. Det är den ursprungliga vatten 
kvalitet som vatten förekomsten skulle ha haft om 
den hade varit opåverkad eller i stort sett opåverkad 
av mänsklig verksamhet.

Formuleringen om den ursprungliga vatten
kvaliteten är ett tydligt vägval. Man hade kunnat 
sätta upp ett helt annat mål som till exempel fokus 
på hållbar vattenanvändning. Det har skett när det 
gäller havsmiljön där havsmiljödirektivet inte har 
ursprungligheten utan hållbarheten som mål.

det är problematiskt att jämföra nuvarande 
 vattenkvalitet mot ett närmast opåverkat tillstånd 
i en vattenförekomst. För kustvatten finns det inte 
längre något opåverkat vatten. I urbana miljöer 
har också den fysiska utformningen förändrats 
på grund av mänsklig verksamhet som hamnar, 
 kajer, gångstråk, utfyllnader och bostadsbyggande. 

Sådana områden kan förklaras som kraftigt 
modifierade vatten (KMV). Då krävs inte längre 
att vattenförekomsten ska nå god ekologisk status 
utan istället god ekologisk potential. Det är i  
huvudsak detsamma som god status, men med 
vissa modifieringar av de hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna. 

Definitionen av vad som är god status i en 
ytvattenförekomst regleras enligt regelverket av 
en mängd kvalitetsfaktorer som tillsammans vägs 
samman till en ekologisk eller kemisk status. En 
av kvalitetsfaktorerna är förekomsten av närings-
ämnen som kväve och fosfor. Principen är att det 
sämsta värdet blir bestämmande för statusen för 
vattenförekomsten. Det är således inte fråga om 
något medelvärde.
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till skillnad från de flesta andra miljöregler tar 
miljökvalitetsnormer sikte på tillståndet i miljön 
och inte på hur mänsklig verksamhet ska utformas. 
Det kräver därför en form av översättning från 
det önskade tillståndet i miljön till handlings
regler för personer och företag. En miljökvalitets
norm är inte enbart ett värde eller en nivå, utan 
en uppsättning regler som på olika sätt ska om-
sättas i krav på myndigheter och kommuner som 
ansvarar för att normerna följs.

Utsläppskrav är enklare att förstå. De tar sikte 
på halter vid en bestämd utsläppspunkt, medan, 
miljökvalitetsnormer syftar på kvaliteten i hela 
vattenförekomsten. De flesta utsläppen sker inte 
på en bestämd punkt och från en identifierad 
verksamhet, det är olika utsläpp från många olika 
källor som påverkar möjligheterna att nå miljö
kvalitetsnormen. 

Vattenkvaliteten påverkas lika mycket, eller 
mer, av utsläpp i intilliggande vatten förekomster 
som av utsläpp från renings verken. Dessutom har 
sedimenten i vatten förekomsten stor betydelse för 
vattenkvaliteten eftersom bottnar läcker av för 
oreningar som kan vara flera hundra år gamla. 
 Det gäller t ex för Käppalaverket som har sin 
utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet i 
Askrikefjärden utanför Lindingö. Vatten kvaliteten 
där påverkas mer av Mälarvattnet och utsjövattnet 
från Östersjön än av de direkta utsläppen i själva 
vattenförekomsten.

Det säger sig självt att det är en komplicerad 
uppgift att under sådana förhållanden fördela 
bördorna av respektive utsläpp på ett rättvist sätt. 
Därför behöver man utvärdera tillämpningen av de 
svenska vattenreglerna.

sammantaget innebär vattendirektivet i sig  
och det svenska genomförandet ett mycket 
 komplicerat regelverk för vattenhantering, inte 
minst i urbana miljöer. Det är ett stort problem 

att osäkerheterna om vad reglerna egentligen 
innebär är så stora. Dessutom övertolkas reglerna 
ofta till nackdel för viktiga samhällsverksamheter, 
vilket förvärrar problemet. Sammantaget skapar 
detta stora svårigheter för kommuner och 
myndig heter.

För allt fler reningsverk innebär regel verket att 
de ställs inför uppgifter som de inte ser hur de ska 
klara av. De gör redan allt som står i deras makt 
för att tillämpa bästa möjliga teknik och ytterligare 
krav blir orimliga. Bristen på avvägningsregler blir 
tydlig och påtaglig i reningsverkens vardag.

den 1 juli 2015 meddelade EUdomstolen den 
så kallade Weserdomen. Målet gällde muddring 
i floden Weser. I domen slås fast att vatten
direktivet innebär att medlemsländerna inte 
får tillåta en försämring av vattenkvaliteten i en 
vattenförekomst och inte heller äventyra möjlig-
heterna att uppnå god status i vattenförekomsten. 
Dessa regler är implementerade i den svenska 
miljöbalken och kallas för försämringsförbudet 
respektive äventyrandeförbudet. 

Weserdomen innebär också att det ska av göras 
på kvalitetsfaktornivå om en verksamhet eller 
åtgärd innebär en försämring. Frågan om åtgärden 
äventyrar möjligheten att nå god status sker dock 
som en samlad statusbedömning. 

huvudregeln i miljöbalken är att alla typer   
av verksamheter ska följa de allmänna hänsyns
reglerna i miljöbalken så långt det är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. Det görs alltså i 
grunden en rimlighetsbedömning. Men försämrings 
förbudet och äventyrande förbudet innebär att 
ytterligare krav som behövs för att följa miljö
kvalitetsnormerna för vatten ska ställas för att en 
verksamhet eller en åtgärd ska kunna tillåtas.

Det finns dock möjligheter att förändra eller få 
avvika från miljökvalitetsnormerna. 
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De kan översiktligt beskrivas så här: 

3.1.1 Kraftigt modifierade eller konstgjorda 
vattenförekomster
En vattenförekomst kan förklaras som kraftigt 
modifierad utifrån dess fysiska karaktär. Det vill 
säga om det till exempel är en konstgjord damm, 
eller hamndocka. Då är målet för den ekologiska 
vatten kvaliteten inte god ekologisk status utan 
god ekologisk potential. Eftersom reningsverken 
inte påverkar vattenförekomstens fysiska karaktär 
utan har utmaningar som rör utsläpp av kväve och 
fosfor saknar KMVförklaring betydelse för dessa.

3.1.2 Avvikelse från kraven för enskilda  
verksamheter
Om verksamheten eller åtgärden som miljötill-
ståndet gäller, rör ett allmänintresse av större 
vikt, eller om det av tekniska eller ekonomiska 
skäl inte går att uppfylla syftet med verksamheten 
på annat sätt, kan verksamheten tillåtas. Det för-
utsätter att alla genomförbara åtgärder vidtas för 
att mildra de negativa konsekvenserna av verk-
samheten eller åtgärden. Avvikelserätten får dock 
endast tillämpas om vattenförekomstens  fysiska 
utformning eller vattenflödet i den påverkas, 
vilket sällan är aktuellt när det gäller reningsverk, 
eller om statusen i vattenförekomsten försämras 
från hög till god status. Det senare saknar betydelse 
i Stockholm eftersom målet är att uppnå god 
status och en försämring oftast handlar om att gå 
från god till måttlig eller otillfredsställande.

3.1.3 Tidsundantag
Det vanligaste undantaget som tillämpats i Sverige 
är det så kallade tidsundantaget. Det innebär att 
god status inte behöver nås till 2015 som är 
huvudregeln utan vid en senare tidpunkt, som 
hittills ofta varit 2021 eller 2027. 

I förslagen till nya miljökvalitetsnormer för 
flera av de kustvattenförekomster som berör  
reningsverken föreskrivs att god status behöver 
nås först 2039. 

Tidsundantag är inte någon realistisk lösning 
för reningsverken eftersom varken minskat in-
läckande tillskottsvatten i avloppsystemen eller 
avsevärt bättre rening ligger inom de tidsspann som 
satts upp. Befolkningen kommer ändå fortsätta öka.

3.1.4 Lägre krav
Det som återstår är att besluta om lägre krav, det 
vill säga ändra den önskade miljökvalitetsnormen. 
Det kan endast ske om det är omöjligt eller orim-
ligt dyrt att uppnå de strängare kraven och de be-
hov som verksamheten fyller inte kan tillgodoses 
på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön. 

I praktiken innebär det här att för effektiva 
reningsverk är lägre krav på recipientens kvalitet 
det enda undantaget som skulle kunna komma i 
fråga. Men för att kunna tillämpa undantaget om 
lägre krav krävs att alla möjliga åtgärder vidtas för 
att uppnå bästa möjliga ekologiska och kemiska 
status, om vattenförekomsten är ett ytvatten, och 
bästa möjliga status, om vatten förekomsten är ett 
grundvatten. Den som äger och driver renings
verken saknar möjlighet att påverka andra verk-
samheter och personer att vidta sådana åtgärder 
så att reningsverken kan tillåtas utan att miljön 
försämras.

Naturvårdsverket har i ett ärende velat få 
 prövat ifall kravet på att alla åtgärder vidtagits 
 enbart avser den berörda verksamheten – i 
detta fall Uppsala reningsverk – eller om kravet 
även gäller alla verksamheter som påverkar den 
 berörda vattenförekomsten. 
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4.  Förvaltningsplaner och åtgärds-
program

enligt vattenförvaltningsförordningen ska 
 Vattenmyndigheten vart sjätte år upprätta 
 förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för 
Sveriges fem vattendistrikt. Förvaltnings planen 
ska innehålla sammanfattande redo görelser 
för vattenförhållandena och förvaltningarna av 
 kvaliteten på vattenmiljöerna i distrikten.

Åtgärdsprogrammen ska ange de åtgärder som 
behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna uppfyllas, det vill säga hur den önskade 
 kvaliteten för varje vattenförekomst ska kunna 
uppnås vid fastställda tidpunkter. 

vattenmyndigheterna lade i oktober 2020 ett 
förslag på ny förvaltningsplan, nytt åtgärds
program och nya miljökvalitetsnormer. Förslagen 
var under samråd under perioden 1 november 
2020 – 30 april 2021. Flera av förslagen berör 
reningsverken. 

I förvaltningsplanen för Norra Östersjöns 
 Vattendistrikt har nya tidsundantag före slagits 

bland annat med motiveringen att det finns en 
naturlig tröghet i ekosystemen vilket gör att åter-
hämtning tar lång tid. Undantagen föreslås gälla 
till 2027 i de fall det inte varit tekniskt möjligt att 
uppnå god status till 2021, respektive till 2027, 
2033, 2039 eller 2045 när åtgärder är genomförda 
men återhämtningen beräknas ta tid.

I förslaget till förvaltningsplan skriver vatten-
myndigheten också att om ett reningsverk upp-
fyller bästa möjliga teknik läggs inga ytterligare 
åtgärdskrav inom vattenförvaltningen, men att ett 
mindre strängt krav kan bli aktuellt först när andra 
påverkanskällor är åtgärdade. Först då kan de 
halter som är möjliga att uppnå med bästa möjliga 
teknik fastställas.

I slutet på december 2021 beslutade Vatten-
myndigheten om nya miljökvalitetsnormer, ny 
förvaltningsplan och nytt åtgärdsprogram för 
Norra Östersjön. Åtgärdsprogrammet kommer 
dock att prövas av regeringen och gäller därför 
ännu inte. 

5. VAS-rådets förslag
det svenska regelverket måste utvärderas och 
förtydligas. Det behöver göras en jämförelse med 
hur vattendirektivet tillämpas i andra europeiska 
länder. Alla myndigheter måste förstå att vatten-
direktivet och det svenska regelverket är en fråga 
om rättstillämpning. Det ställer grundläggande 
krav på tillämpbarhet, förutsägbarhet och tydlig-
het.

VAS-rådet uppmanar regeringen att:

• utvärdera hur vattendirektivet implementerats 
och tillämpats i Sverige i linje med vad Miljö
målsberedningen före slagit.  
 

• ge Naturvårdsverket och Havs och  vatten  
myndigheten i uppdrag att klar  göra hur 
 undantagen i vattenförvalt nings förordningen 
ska kunna tillgodose reningsverkens behov. 

• ge Vattenmyndigheten i uppdrag att noga 
utreda möjligheterna och redovisa grunderna 
för tillämpningen av undantag i varje vatten-
förekomst med utsläpp från avloppsanlägg-
ningar

• öka ansträngningarna att påverka EU för att 
förändra EU:s Avloppsdirektiv, som i nuläget 
är under revision, så att de nuvarande nack-
delarna inte försvårar eller hindrar viktiga 
samhällsnyttiga reningsverk.
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6.  Bakgrund: Tillstånd för renings-
verken i Stockholms län

6.1 Käppalaförbundet
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer 
än 700 000 personekvivalenter i elva kommuner 
norr och öster om Stockholms stad. Reningen 
sker i Käppalaverket som är beläget på Lidingö. 
Medlemskommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, 
Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, UpplandsBro, 
Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.

Käppalaförbundet gavs ett nytt tillstånd 2017 
vilket togs i anspråk i februari 2021. Villkoren i 
tillståndet avseende utsläppen av kväve, fosfor och 
BOD7 ska vara uppfyllda 2027.

Käppalaverket har utsläppspunkt i Halvkaks 
sundet som tillhör vattenförekomsten Askrike 

 fjärden som är en kustvattenförekomst. Den nu-
varande ekologiska statusen i Askrike fjärden är 
otillfredsställande och den uppnår inte god kemisk 
status.

Den nuvarande miljökvalitetsnormen är att 
Askrikefjärden ska uppnå god ekologisk och  
kemisk status 2027. I förslaget till miljökvalitets 
normer 2021–2027 föreslås att god ekologisk 
status ska nås 2039 och att god kemisk status ska 
nås 2027.

När det gäller kväve och fosfor beslutade  
miljöprövningsdelegation, på förslag av Natur-
vårdsverket, att fastställa såväl en högsta tillåten 
halt som en högsta tillåten total mängd per år. 
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Villkoren för BOD7, fosfor och kväve, har följande utformning: 

Till och med sju år från lagakraftvunnet beslut om tillstånd Efter sju år från lagakraftvunnet beslut om tillstånd

mg/l ton/år mg/l ton/år

BOD7 8 - 6 -

Fosfor 0,3 - 0,20 13

Kväve 10 - 6 400

Tillståndet medger rening från maximalt 900 000 personer som årsmedelvärde och maxi-
mal genomsnittlig veckobelastning om 1 800 000 personekvivalenter. Av beslutet framgår 
att reningen använder bästa möjliga teknik.

I tillståndsprocessen menade Käppalaförbundet att det inte är möjligt att med kända 
tekniska lösningar nå lägre haltnivåer och att villkoret om totalmängder borde tas bort.

Det enda sättet att minska totalmängden fosfor och kväve är att minska volymen renat 
vatten. Det kan göras genom att minska volymen tillskottsvatten. 

Men det finns ingen snabb och enkel lösning på problemen med tillskottsvatten utan det 
kräver i princip att man byter ut alla avloppsledningar. Det är orealistiskt och ekonomiskt 
orimligt att klara på den tid som skulle krävas för att Käppala ska klara totalmängdvillkoren 
om befolkningsökningen fortsätter i hittillsvarande takt. Käppalaförbundet har inte rådighet 
över de anslutna kommunerna eller över andra VAhuvudmäns reningsverk i närområdet. 

6.2 Stockholm Vatten och Avfall
Stockholm Vatten och Avfall tar emot och renar avloppsvatten från sitt verksamhets
område i Stockholm och Huddinge, samt från sex andra kommuner: Järfälla, Sundby-
berg, Ekerö, Haninge, Nacka, Tyresö. Insamlat avloppsvatten avleds via kombinerat eller 
duplicerat ledningsnät till reningsverken i Bromma och Henriksdal och släpps efter rening 
ut i Saltsjön. Avloppsvatten från sydvästra Stockholm samt en del av Huddinge leds till 
Himmerfjärdsverket som ägs av Syvab. 

Stockholm Vatten och Avfalls nya tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet för 
 Henriksdals reningsverk, meddelades av mark och miljödomstolen 2017. Därefter har frågan 
om mängdvillkor för totalfosfor reglerats av Mark och miljööverdomstolen genom en 
dom 2019.
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Utsläppsvillkoren för näringsämnen efter byggtidens avslut bestämdes i mark och 
miljödomstolen till:

5 -

0,20 -

6 -

2 -

*   Resthalten av totalfosfor får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,20 mg/l och maximal utsläppt
mängd totalfosfor får inte överstiga 27 ton per år räknat som löpande medelvärde över tre kalenderår.

Samtliga halter utom ammoniumkväve anges som kalenderårsmedelvärde. Ammonium-
kväve avser medelvärdet för perioden 1 april31 oktober samt månadsmedelvärdet för 
dessa månader. Det senare får överskridas två gånger under perioden. 

Naturvårdsverket yrkade att domstolen skulle fastställa en maximal totalmängd för 
utsläppen av totalfosfor. Mark och miljödomstolen avslog Naturvårdsverkets yrkande men 
Mark och miljööverdomstolen beslutade att begränsa den utsläppta mängden totalfosfor till 
27 ton per år räknat som ett löpande medelvärde över tre år. 

6.3 Roslagsvatten
Roslagsvatten hanterar avloppsvatten i fem kommuner: Ekerö, Knivsta, Vallentuna, Täby, 
Vaxholm och Österåker. Vallentuna är också anslutna till Käppalaförbundet.  Sammantaget 
har Roslagsvatten för närvarande 26 reningsverk. De största utsläppspunkterna är Träl
havet, Norra Vaxholmsfjärden, Saxarfjärden, Mälaren samt Knivstaån med utlopp i 
Strömmen via Mälaren.

Roslagsvatten har fem tillståndspliktiga reningsverk med ganska gamla tillstånd, men ett 
ganska nytt tillstånd för Margretelunds reningsverk. Men eftersom Margretelund ska byggas 
ut behövs ytterligare ett tillstånd. Roslagsvatten söker just nu nytt tillstånd för Knivsta 
 reningsverk från 13 000 till 22 000 personekvivalenter.

Belastningsutredningen av Vaxholm och Österåker visar med tydlighet både de lång
siktiga behoven av investeringen och vikten av att komma till beslut, då dagens tillstånd och 
kapacitet kommer att slå i taket inom några år. Det innebär att både Österåker och Vaxholm 
behöver säkra sin avloppsreningskapacitet inom en inte alltför lång framtid.

En av de föreslagna lösningarna var att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, 
men Käppalaförbundet blev tvunget att säga nej eftersom det nya verksamhets tillståndet har 
ett utsläppstak på maximalt 13 ton fosfor. 

Att ansluta dessa två kommuner skulle tidigarelägga tidpunkten för när Käppalaverket 
når upp till dessa totalmängder så pass mycket att det blir ohanterligt. Det skulle kräva att 
ett nytt Käppalaverk skulle vara klart redan 2037 vilket är en omöjlighet. Nu måste Roslags
vatten i stället utreda andra alternativ som med stor sannolikhet inte blir billigare och inte 
heller kommer sänka utsläppen av fosfor och kväve till havet.

Roslagsvatten ser också framtida mängdbegränsningar för kväve och fosfor som ett oros-
moment.
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6.4 Syvab
Syvab driver sedan 1974 Himmerfjärdsverket och ansvarar för de tunnlar som leder 
avloppsvattnet till verket, liksom ett par pumpstationer i tunnelsystemet. Syvab är 
ett  regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt av 
 Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB.

Himmerfjärdsverket tar emot vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder. Utsläpps-
punkt är Himmerfjärden söder om Skanssundet i Östersjöns inlopp mot Södertälje. 

Himmerfjärdsverket har följande tillstånd, daterat maj 2016: 

Begränsningsvärden under byggtid Nya begränsningsvärden

mg/l ton/år mg/l ton/år

BOD7 8 - 5 -

Fosfor 0,4 - 0,2 -

Kväve 8 - 6 -

Samtliga halter anges som kalenderårsmedelvärde. Tillståndet medger en total belastning  
av 350 000 personekvivalenter, men innehåller ingen begränsning av totalmängden av kväve 
eller fosfor.

6.5 Norrtälje
Norrtälje Vatten och Avfall AB är sedan 20210301 huvudman för den allmänna VA 
anläggningen i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun har 19 reningsverk där Lindholmen i 
Norrtälje, Rimbo, Kapellskär och Hallstavik är de största.

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960talet och har genomgått två större 
om och tillbyggnader. Nu  planerar Norrtälje kommun en omfattande modernisering samt 
en ökning av reningskapaciteten med cirka 45 procent. Det är en ökning från 34 000 till   
50 000 personekvivalenter. Utbyggnaden beräknas tillgodose det växande Norrtäljes behov 
av effektiv avloppsrening.

Lindholmens reningsverk renar avloppsvatten från Norrtälje stad och Bergshamra sam-
hälle. Anläggningen tar även hand om slam från slamavskiljare och slutna tankar från enskilda 
fastigheter i Norrtälje kommun samt slam från mindre avloppsreningsverk i kommunen.

I takt med kommunens befolkningstillväxt har belastningen på Lindholmen ökat. För 
att klara det framtida behovet har Norrtälje kommun ansökt om tillstånd för ökad renings
kapacitet. Mark och miljödomstolen meddelade dom 2021.

Norrtälje kommun hade föreslagit utsläppsvillkor för näringsämnen som är högre än som 
gäller för såväl Henriksdal som Käppala. Länsstyrelsen hade föreslagit samma fosfornivåer 
som gäller för Henriksdal och Käppala. 
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Domstolen gick på Länsstyrelsens linje när det gäller fosforhalterna, men ansåg att 
mängdvillkoren inte behövs då mängden indirekt regleras av den tillståndsgivna 
 in kommande belastningen till avloppsreningsverket.

Kommunens förslag Domstolens beslut

mg/l mg/l 

BOD7 10 10

Fosfor 0,3 0,20

Kväve 12 8

Samtliga halter anges som kalenderårsmedelvärde.  

6.6 Andra svenska reningsverk
I Åstorps kommun har Nordvästra Skånes Vatten och avlopp AB nekats tillstånd att för-
bättra reningen, lägga över två mindre reningsverk till det förbättrade reningsverket och 
flytta utsläppspunkten för att avlasta två andra vattenförekomster och minska de totala 
utsläppen av fosfor och kväve. 

Miljöprövningsdelegationen skriver: 

”Den ansökta uppgraderingen av Nyvångs avloppsreningsverk [..], utgör en 
tydlig förbättring för miljön totalt sett. Med hänsyn till att Humlebäcken har 
dålig status  avseende näringsämnen bedöms emellertid en ökning av mängden 
totalfosfor som släpps ut jämfört med dagens faktiska utsläpps nivåer vara 
otillåten.”

Miljöprövningsdelegation anser inte att förbättringar i vissa vattenförekomster kan 
 kompensera för en viss ökning i en annan vattenförekomst trots att båda vattenföre
komsterna rinner ut i Skälderviken och att miljön sammantaget skulle förbättras med  
den sökta verksamheten.

Miljöprövningsdelegationens beslut har överklagats.
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7. Ordlista
BOD7
Biochemical Oxygen Demand (biokemisk syre-
förbrukning) är ett mått på mängden organiskt 
material i vatten. Det redovisar hur mycket 
lösligt syre som behövs för mikroorganismer att 
bryta ned organiskt material i vatten under sju 
dygn. 

Försämringsförbudet
Lagregel som implementerats i miljöbalken  
efter Weserdomen, som innebär att en verk-
samhet eller åtgärd inte får tillåtas om det 
innebär försämrad status på kvalitetsfaktor nivå 
i en vattenförekomst. 

Miljökvalitetsnorm eller kvalitetskrav
Den status en vattenförekomst ska ha vid ett 
visst år. 

Miljöprövningsdelegation
Miljöprövningsdelegationen är en självständig 
funktion inom länsstyrelsen som fattar beslut i 
ärenden om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Vattenförekomst
En vattenförekomst är en specifik vatten samling 
i naturen av en viss geografisk storlek, till 
exempel ett grundvattenmagasin, en sjö eller 
en kustvik. Vattenmyndigheten ansvarar för 
indelningen av vattenförekomster. 

Vattenmyndigheten
Vattenmyndigheterna har det övergripande   
ansvaret att se till att vattenförvaltningen 
genomförs i Sverige. Det finns fem vatten
myndigheter i Sverige som har ansvar för varsitt 
distrikt. 

Äventyrandeförbudet
Lagregel som implementerats i miljöbalken 
efter Weserdomen. Regeln innebär att en 
verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas om den 
äventyrar möjligheterna att nå god status i en 
vattenförekomst. 
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Hör gärna av dig om  
du har frågor om VAS

Thomas Fredriksson
Processledare, Storsthlm

thomas.fredriksson@storsthlm.se

Andreas Thunberg
vd Käppalaförbundet, orförande VAS 

andreas.thunberg@kappala.se
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