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Tillsyn av kommunala
avloppsreningsverk
Denna samverkan initierades 2019 av Cezary Bose, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund,
och har godkännts av styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill delta i samverkan inom området anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan?
Många av de äldre mindre ARV under LAV som enligt 28 kap. MPF är anmälningspliktiga
(200 pe- 1999 pe) har gamla tillstånd enligt miljöskyddslagen eller saknar helt fastslagna
gränsvärden för utsläpp. Gräns- eller riktvärden för utsläpp av kväve är sällsynta.
Kontrollprogram samt provtagningsprogram kan vara otydliga eller förlegade och är ofta
oreglerade.
SNV kom med nya föreskrifter gällande krav på rening och kontroll av ARV, NFS 2016:6.
Detta som en del av att implementera EU:s avloppsvattendirektiv där Sverige ligger efter och
riskerar böter från EU-kommissionen. Direktivet ställer krav på rening endast på större ARV,
2000 pe och mer, men krav på kontroll, provtagning inklusive metodik och parametrar slås fast
även för de mindre ARV. Miljökontor i länet upplever problem att avgöra hur NFS 2016:6 ska
tolkas i detalj, samt att ARV generellt inte gärna lägger om sina provtagningsprogram.
Parallellt med det ställs högre krav på att MKN ska följas i recipienter och utsläpp från ARV
behöver ställas mot recipienternas tålighet avseende P, N, ammoniak samt metaller (SFÄ).
SNV är medvetna om svårigheterna med att får ARV att implementera NSF 2016:6 och jobbar
på en vägledning. Frågan om MKN behöver hanteras i varje enskilt fall utifrån
förutsättningarna.
Gamla tillstånd eller delar av dem kan komma att behöva upphävas hos LST. Nya beslut om
försiktighetsmått kan behöva beslutas om, utredningar om MKN behöver genomföras

Mål med samverkan?
Samsyn kring tolkning av kraven utifrån NFS 2016:6 i detaljer rörande provtagningsmetodik
osv. Detta via nulägesbeskrivning samt kontakt med SNV.
Samverkan i utredning av skäliga krav på rening utifrån MKN i varje enskilt fall (som ska ske
hos VU), inte hos oss men vi kan komma att behöva förelägga om detta.
Det finns exempel på kommuner som har kommit längre, Nyköping. "Utomlänskommuner"
från Uppland kan vara intresserade

Vilken inriktning har samverkan?
Nätverk och jämförande tillsyn.

Metod och avgränsning
Samsyn gällande krav och metoder

Samverkansgruppens bemanning
En representant från varje intresserad kommun. Intressenter: SMOHF, SRMH, Norrtälje,
Vallentuna, Österåker. Kanske fler.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Förslag på projektledare för samverkan
Cezary Bose, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Tidsinsats för deltagare i samverkan
2 möten a 2 timmar på MSL under 2019.
1. uppstart, fastslagning av innehåll samt arbetssätt samt nulägesbeskrivning
2. uppdatering om responsen från ARV, kommunerna och ledningen (chefsfråga?)

Start för samverkan och tidsplan
Våren 2019.
Eventuellt pågår under 2020.

Ekonomi
personalkostnader, lokalkostnader

Implementering
Nya beslut om utredningar kring ARVs påverkan på MKN, kontrollprogram, samt
begränsningsvärden

Utvärdering
Ifall tillsynen inom branschen blev mer:
-

effektiv (resultat, förtydliganden, krav)
rättssäker (tydliga beslut och krav)
bidrog till MKN för vatten

Har en sökning gjorts av befintligt material, projekt eller utbildning?
Ja.

Kommentar
Ingen känd vägledning för tillsyn av ARV 200pe -1999 pe. HaV har TVG för avlopp upp till
200 pe som kan appliceras delvis.

Samverkansförslaget lämnat av
Cezary Bose, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, e-post cezary.bose@smohf.se, telefon
0703808714.
Läs mer på miljosamverkanstockholm.se.
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