
BESLUT
 

1 (42)

Datum
2019-07-09

Beteckning
5511-39705-2013
Anl.nr.
0120-50-014

Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Värmdö Kommun
Tekniska nämnden
134 81 Gustavsberg

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

Hantverkargatan 29 010-223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Tillstånd till verksamhet inom allmän avloppsanläggning, Värmdö 
kommun

Frivilligt tillstånd med stöd av 9 kap. 6 b § miljöbalken

BESLUT
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnar med 
stöd av 9 kap. miljöbalken Värmdö kommun (kommunen), med organisations-
nummer 212000-0035, tillstånd till avledning av avloppsvatten till 
avloppsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
och som tar emot avloppsvatten från fastigheter inom Värmdö kommun. 
Tillståndet gäller för ledningsnät med pumpstationer för avledning av avlopps-
vatten från Värmdö kommuns fastland till anslutningspunkten vid Tjustvik. (Se 
karta, bilaga 1)
Tillståndet gäller tills vidare.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken i dess 
lydelse före den 1 januari 2018 den i ärendet upprättade 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad kommunen har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt 
åtagit sig i ärendet.

2. Innan tillståndet tas i anspråk ska detta meddelas till tillsynsmyndigheten.
3. Vid anläggande av nya pumpstationer inom det tillståndsgivna ledningsnätet 

ska kommunen, minst sex veckor innan anläggningen påbörjas, samråda med 
tillsynsmyndigheten om placering, utformning och försiktighetsmått. (Se 
delegation) 

4. Skyddsavståndet mellan ny pumpstation och uteplats vid närmaste bostad ska 
uppgå till minst 50 m.

5. Verksamheten ska bedrivas så att lukt och andra olägenheter från 
pumpstationer och ledningsnät förebyggs eller begränsas. Om olägenheter 
uppstår i omgivningen till följd av verksamheten ska kommunen omgående 
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informera tillsynsmyndigheten och vidta nödvändiga åtgärder så att 
olägenheterna upphör. (Se delegation)

6. Åtgärder som förhindra utsläpp av obehandlat och otillräckligt behandlat 
avloppsvatten inom sekundär skyddszon för vattentäkt ska vara genomförda 
senast två år från det att detta beslut vunnit laga kraft. Åtgärderna ska vidtas i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

7. Åtgärder ska vidtas för att så långt möjligt begränsa utsläpp av obehandlat och 
otillräckligt behandlat avloppsvatten från de pumpstationer och bräddavlopp 
där risken för olägenhet för människors hälsa och miljö är störst. Åtgärderna 
ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. (Se delegation)

8. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över, drivas och underhållas i syfte 
att dels begränsa tillflödet av dag-, grund- och dräneringsvatten och dels 
förhindra utsläpp av obehandlat och otillräckligt behandlat avloppsvatten.

9. En åtgärdsplan för ledningsnätet ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast 
ett år efter det att detta beslut vunnit laga kraft och därefter revideras minst 
vart femte år om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 

10. Vid underhållsarbeten som kan medföra olägenheter för människors hälsa och 
miljön, ska kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa dessa. 
Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. (Se delegation)

11. Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande händelse som kan 
medföra olägenheter för människors hälsa och miljön, ska kommunen 
omgående vidta åtgärder för att motverka olägenheter samt underrätta 
tillsynsmyndigheten och miljökontoret i eventuellt berörd grannkommun om 
detta. (Se delegation)

12. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill eller läckage 
förebyggs. De ska vara väl uppmärkta och hanteras/lagras på sådant sätt att 
förorening av mark, vatten och luft förebyggs.

13. I den årliga miljörapporten ska, förutom det som gäller enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport, redovisas 
utförda förbättringsåtgärder på det tillståndsgivna ledningsnätet, avledda 
avloppsvattenvolymer till Käppala avloppsreningsverk, andel tillskottsvatten 
totalt och per meter ledningssträcka samt i anläggningen omsatt energi. 

14. Ett reviderat kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre 
månader efter det att detta tillstånd har tagits i anspråk. 

15. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska detta i god 
tid anmälas till tillsynsmyndigheten. Eventuella kemiska produkter och farligt 
avfall ska tas omhand på sätt som tillsynsmyndigheten bestämmer. 
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Delegation 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 25 § 
tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om 
ytterligare villkor avseende åtgärder för att begränsa:

 Placering, utformning och försiktighetsmått för nya pumpstationer enligt 
villkor 3.

 Lukt från pumpstationer och avloppsledningsnät enligt villkor 5.

 Utsläpp av obehandlat och otillräckligt behandlat avloppsvatten från 
pumpstationer och bräddavlopp enligt villkor 7.

 Olägenheter i samband med underhållsarbeten och driftstörningar enligt 
villkor 10 och 11.

Igångsättningstid
Miljöprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha 
satts igång eftersom tillståndet avser en verksamhet som redan pågår. 

Verkställighet
Miljöprövningsdelegationen förordnar att tillståndet får tas i anspråk även om 
beslutet inte vunnit laga kraft (verkställighetsförordnande).

Återkallelse av tidigare beslut
Miljöprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap. 3 § första stycket 6 
miljöbalken följande beslut:

 Koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 3 juni 1982, dnr 511-
135/81, om tillstånd enligt miljöskyddslagen för utbyggnad av reningsverk 
på fastigheten Gustavsberg 1:7, att släppa ut behandlat avloppsvatten i 
Tjustviken samt efter behandling i reningsverk på fastigheten Hemmesta 
10:1 genom befintlig utloppsledning till Torsbyfjärden avleda 
avloppsvatten från områdena Mörtnäs, Ålstäket, Vik, Näverängen, Fruvik, 
Hemmesta, Kolvik och Brunn.

 Koncessionsnämndens beslut daterat den 8 juli 1994, dnr 192-257-91

 Länsstyrelsens beslut daterat 31 januari 1997, dnr 246-1996-13078.

 Länsstyrelsens beslut den 10 maj 1976, dnr 11.1821-711-75, om dispens 
enligt miljöskyddskungörelsen för utsläpp av avloppsvatten i Solöfjärden.

 Länsstyrelsens beslut den 7 januari 2003, dnr 18411-2001-42792, om 
tillstånd enligt miljöbalken till att driva avloppsanläggning bestående av 
Hemmesta avloppsreningsverk på fastigheten Hemmesta 10:310 och 
ledningsnät med tillhörande anordningar. 

Återkallelsen gäller ovan nämnda beslut samt övriga beslut om avledning av 
avloppsvatten inom Värmdö kommun som meddelats av tillsynsmyndigheten. 
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Återkallelsen gäller från och med att detta beslut har vunnit laga kraft och 
tillståndet har tagits i anspråk. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Bakgrund 
Ansökan föranleds av att Tjustviks avloppsreningsverk i Värmdö kommun har 
byggts om till pumpstation och att avloppsvatten från det tidigare upptagnings-
området numera avleds för rening till Käppala avloppsreningsverk på Lidingö. 
Även Hemmesta och Södernäs avloppsreningsverk är nedlagda och anslutna till 
ledningsnätet till Käppala via Tjustviks pumpstation. Kommunen ansöker om att 
miljötillstånden för dessa anläggningar upphävs. 
Samtidigt planerar kommunen för en kraftig expansion av sitt verksamhetsområde 
för avloppsvattenhantering. Den långsiktiga målsättningen är att ansluta större 
delen av kommunens fastlandsbebyggelse till kommunalt vatten och avlopp och 
avleda avloppsvattnet för rening i Käppala reningsverk.

Tidigare tillståndsbeslut
Tjustvik reningsverk:
Koncessionsnämndens för miljöskydd beslut den 3 juni 1982, dnr 511-135/81, 
Koncessionsnämndens beslut daterat den 8 juli 1994, dnr 192-257-91 samt 
Länsstyrelsens beslut daterat 31 januari 1997, dnr 246-1996-13078.
Hemmesta reningsverk:
Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Stockholms län beslut den 7 
januari 2003, dnr 18411-2001-42792.
Södernäs reningsverk:
Länsstyrelsens beslut om dispens den 10 maj 1976, dnr 11.1821-711-75.

Samråd
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har genomförts den 6 mars 2012 med 
Länsstyrelsen samt tillsynsmyndigheten, bygg- och miljökontoret i Värmdö 
kommun. Allmänheten inbjöds till samråd under perioden 10 april 2012 till den 3 
maj 2012 genom annonsering i tidningarna Dagens Nyheter, Nacka Värmdö 
Posten och Mitt i Värmdö. I annonsen inbjöds allmänheten till ett öppet samråds-
möte som hölls i Ösbyskolan den 19 april 2012. Under samrådsperioden fanns 
samrådshandlingarna tillgängliga på kommunens hemsida. Skriftlig inbjudan 
skickades även till Sveriges Fiskares Riksförbund, yrkesfiskaren Rune Wikström 
samt Naturskyddsföreningens Värmdökrets. Ett skriftligt svar, som yrkade att 
konsekvenserna av bräddningar vid Ålstäket utreds mer ingående och att ett 
eventuellt tillstånd från länsstyrelsen vad gäller ledningsnätet ska innehålla villkor 
om vissa specifika uppgraderingar av Ålstäkets pumpstation i syfte att radikalt 
minimera risken för bräddningar och dess konsekvenser, inkom under 
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samrådstiden. Länsstyrelsen beslutade den 23 juli 2012 att den planerade 
utbyggnaden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Utökat skriftligt samråd har därefter genomförts med Havs- och vattenmyndig-
heten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Värmdö 
kommun, Nacka kommun och Vaxholms stad, varvid enbart Nacka kommuns 
miljöenhet yttrat sig och påpekat att Värmdö kommuns ledningsnät genom Nacka 
inte framgår av samrådsunderlaget samt att berörd grannkommun bör informeras 
vid bräddning. 

Ärendets handläggning
Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelega-
tionen den 21 november 2013. Efter kompletteringar kungjordes ansökan dels i 
Mitt i Värmdö, NackaVärmdöposten, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 
4 februari 2015 och dels på Länsstyrelsens webbplats mellan den 3 och 25 
februari 2015. Ansökan har remitterats till Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen 
Stockholm, Bygg- och miljönämnden i Värmdö kommun och Storstockholms 
brandförsvar.
Yttranden har kommit in från Bygg- och miljönämnden i Värmdö kommun, 
Ljungs samfällighetsförening, Styrelsen för bostadsrättsföreningen Viks pensionat 
samt Eva Axiö och Lena Eiserman.
Kommunen har fått tillfälle att bemöta yttrandena och ett förslag till beslut har 
kommunicerats med kommunen.

ANSÖKAN MED YRKANDEN, ÅTAGANDEN OCH FÖRSLAG TILL 
VILLKOR

Yrkanden
Värmdö kommun yrkar, såsom ansökan slutligt utformats, tillstånd för befintlig 
avloppsanläggning i mark inom Värmdö kommuns verksamhetsområde för 
Tjustvik, Hemmesta och Södernäs samt för tillkommande avloppsledningsnät som 
ryms inom ramen för avtalet mellan Värmdö kommun och Käppalaförbundet. Allt 
spillvatten kommer att lämna Värmdö fastland i punkten Gustavsberg 1:26, 
Tjustviks pumpstation.
Det område som enligt anslutningsavtalet får anslutas redovisas på kartan i bilaga 
till avtalet. Samma område redovisas även på kartan i den tekniska beskrivningen. 
Vidare redovisas bedömd omfattning av avloppsanläggningen år 2027 enligt 
kommunens översiktsplan.

Förslag till villkor
Med stöd av vad som anförts i teknisk beskrivning och tillhörande MKB ansöker 
Värmdö kommun om följande villkor för avloppsledningsnätet:
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 Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över, drivas och underhållas i 
syfte att dels begränsa tillflödet av dag-, grund- och dräneringsvatten och 
dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten.

 En åtgärdsplan för ledningsnätet ska finnas och följas. Den ska innefatta 
åtgärder för att undvika bräddning och luktolägenhet med prioritering av 
de pumpstationer och bräddavlopp där risken för olägenhet för hälsa och 
miljö är störst. Åtgärdsplanen ska inlämnas till tillsynsmyndigheten senast 
sex månader efter att tillståndet tagits i anspråk och därefter revideras vart 
femte år om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat.

 En årlig sammanställning av utförda förbättringsåtgärder på ledningsnät 
anslutet till Käppala avloppsreningsverk och dess förväntade effekt 
avseende bräddning och tillskottsvattenmängd ska redovisas till 
tillsynsmyndighet.

 En årlig sammanställning av avledda avloppsvolymer till Käppala 
avloppsreningsverk, andel tillskottsvatten samt bräddat avloppsvatten 
inom upptagningsområdet ska redovisas till tillsynsmyndighet. Bräddat 
avloppsvatten redovisas per bräddavlopp som tid för bräddning och 
normal tillrinning av spillvatten under denna tid.

 Vid utsläpp av bräddat avloppsvatten ska anmälan ske till 
tillsynsmyndighet.

Begäran om verkställighet
Ansökan avser avledning av avloppsvatten, som är en pågående verksamhet i 
Värmdö kommun. Det sker en ständig utveckling av verksamheten genom 
omfattande utbyggnad och andra förändringar. Som en följd av att flera befintliga 
avloppsreningsverk tas ur drift och anläggningen ansluts via nya överförings-
ledningar till Käppalaverket i Lidingö kommun, upphör gällande tillstånd även för 
ledningsnäten. För att verksamheten inte ska sakna tillstånd är det därför 
angeläget att det sökta tillståndet kan tas i anspråk, även i händelse av att beslut 
om tillstånd skulle överklagas. Värmdö kommun begär därför verkställighet av 
beslut om tillstånd för avledning av avloppsvatten enligt ansökan.

Åtaganden
 Upprätta ett åtgärdsprogram för ledningsnätet som kommer att innefatta 

skydds- och förebyggande åtgärder för att minimera luktolägenhet och 
bräddning. Vidare kommer åtgärdsprogrammet innehålla en utredning för 
vilka stationer som bräddar i de lägen som har störst negativ påverkan på 
miljön och en prioritering av dessa. Med hänsyn till grad av påverkan, 
vattenomsättning och förekomst av kommunala badplatser och 
skyddsobjekt, är följande fem recipienter högst prioriterade: Grisslingen, 
Trattfjärden, Ösby träsk, Kolström, Farstaviken.
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 För de pumpstationer som saknar larm till jouren är detta en av de åtgärder 
som kommer att övervägas i samband med åtgärdsprogrammet för 
avloppsledningsnätet. Verksamhetsutövaren avser utvärdera och prioritera 
vilka av dessa stationer som bäst har nytta av en uppkoppling. Detta görs i 
åtgärdsprogrammet som tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

 Befintliga pumpstationer med bräddmöjligheter inom primär skyddszon 
för vattentäkt på Ingarö kommer att byggas bort. 

 Den planerade pumpstationen Näsuddsvägen kommer att ligga inom 
sekundär vattenskyddszon och förses med bräddkammare och fast 
reservkraftaggregat.

 För att undvika bräddning från pumpstationen vid Mölnviksviken kommer 
den vid ett strömavbrott att kunna sända en signal till de uppströms 
belägna pumpstationerna Ålstäket och Lövhamra. Dessa kommer då att 
stoppas och inte kunna pumpa vidare till Mölnviksvikens pumpstation.

 I befintliga pumpstationer med luktstörningar reduceras lukt genom olika 
åtgärder bl.a. dosering av luktbekämpningsmedel samt avledning via filter 
och katalysator.

 Fast reservkraft finns i vattenskyddsområdens primära zon och i vissa 
pumpstationer i särskilt utsatta lägen. Vid större pumpstationer kan mobila 
reservkraftaggregat användas eller vattnet ledas om. 

 För nya pumpstationer inom förändringsområden/exploateringsområden 
planeras VA-nätets utformning innan detaljplanen antas. Utifrån denna 
planering läggs områden in som anger var pumpstationen kan placeras. 
Detta medför att lokaliseringsfrågan måste vara löst innan detaljplanen 
antas. Det kan bli aktuellt att bygga nya pumpstationer även där 
detaljplanearbeten inte pågår. För dessa kommer processen att vara lika 
förutom att detaljplan saknas.

KOMMUNENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Av ansökningshandlingarna och vad bolaget i övrigt angett framgår bland annat 
följande.

Verksamhetsbeskrivning
I Värmdö kommun finns verksamhetsområden för spillvatten främst i områden 
med tätbebyggelse i och kring tätorterna samt i prioriterade förändringsområden. 
Ungefär 40 procent av Värmdös invånare liksom flertalet fritidshus har enskilda 
avloppslösningar. Avloppslösningarna är ofta underdimensionerade med 
bristfällig funktion. Det leder till näringsläckage till sjöar och havsvikar samt risk 
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för förorening av grundvatten och mark. För att utveckla ett hållbart vatten- och 
avloppssystem pågår en omfattande utbyggnad av det kommunala nätet med sikte 
på att försörja flertalet boende på fastlandsdelen av kommunen med kommunalt 
vatten och avlopp. Utbyggnaden sker efter principen inifrån och ut.

Nuvarande verksamhet
Verksamheten avser avledning av avloppsvatten, från anslutna fastigheter inom 
kommunalt verksamhetsområde, till Tjustviks pumpstation och till Hemmestas 
och Södernäs avloppsreningsverk. I dagsläget finns 95 pumpstationer i drift som 
betjänar från 30 till 22 500 personer. Kommunen har den 22 januari 2019 lämnat 
in en förteckning över befintliga pumpstationer. 

Tjustviks upptagningsområde
Det före detta reningsverket Tjustvik på fastigheten Gustavsberg 1:26 i Värmdö 
kommun byggdes 2009 om till en avloppspumpstation som pumpar 
avloppsvattnet via en sjöledning till Kil i Nacka. Därifrån leds avloppsvattnet i en 
tryckavloppsledning med dimension 800 mm, via Kummelnäs, till Lövberga-
viken. Inga bräddmöjligheter finns inom Nacka kommun. Efter passagen genom 
Nacka leds avloppet via två sjöledningar till Käppala reningsverk på Lidingö. 
Anslutningspunkten ligger i Käppalas utloppstunnel vid Gåshaga på Lidingö. 
Ledningsnätet som ansluter till Tjustviks pumpstation består huvudsakligen av 
självfallsledningar i betong och PVC. Självfallsledningarna är mestadels lagda på 
1950- och 60-talen. Till ledningsnätet inom Ängsvik och Skeppdalsström finns 
problem med stora tillflöden vid regn. Ledningsnätet i övriga områden fungerar 
tillfredsställande.
År 2011 var 11 791 personer folkbokförda inom upptagningsområdet; vidare var 
15 tandläkarstolar, en automatbiltvätt, en busstvätt och diverse småindustri samt 
skolor och daghem anslutna. Upptagningsområdet innehåller 16 pumpstationer 
inklusive Tjustvik.
Avloppsvattenflödet från pumpstationer som tidigare var anslutna till Hemmesta 
reningsverk har vänts och avleds idag via Tjustvik till Käppala reningsverk. 

Hemmestas upptagningsområde
Före detta Hemmesta avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Hemmesta 
10:310, Värmdö kommun. Ledningsnätet som ansluter till Hemmesta reningsverk, 
eller som har varit kopplat dit men vänts mot Tjustvik, består huvudsakligen av 
mindre självfallsledningar i betong eller PVC. Den totala sträckan 
självfallsledningar uppgår till ca 60 km och för tryckledningar till ca 40 km. 
Självfallsledningarna är huvudsakligen lagda på 1950- och 60-talen. Till 
ledningsnätet inom Skeppdalsström, Brunn och delar av Mörtnäs finns problem 
med stora tillflöden vid regn. Ledningsnätet i övriga områden fungerar 
tillfredsställande.
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År 2011 var 9 563 folkbokförda personer anslutna till ledningsnätet. Dessutom var 
tre tandläkarstolar, två automatbiltvättar, diverse småindustri, skolor och daghem 
anslutna. Inom upptagningsområdet finns 34 pumpstationer.

Södernäs upptagningsområde
Före detta Södernäs avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Södernäs 1:143 i 
Värmdö kommun. Ledningsnätet som ansluter till Södernäs avloppsreningsverk 
består till största delen av betongledningar i mindre dimensioner. Det var 1 078 
personer anslutna år 2011. Därutöver var skolor och daghem anslutna. Till 
ledningsnätet inom Södra Kopparmora finns problem med stora tillflöden vid 
regn.
Till reningsverket är fem pumpstationer anslutna. Pumpstationerna är små och 
ingen driftövervakning är installerad. Några av pumpstationerna bräddar vid höga 
flöden, till exempel vid snösmältning eller kraftiga regn. Upprustning och 
ombyggnad är planerad för dessa.

Slamhantering
Slam från befintliga avloppsanläggningar i Värmdö kommun körs till Henriksdals 
reningsverk där det tas omhand. Henriksdal är REVAQ-certifierade och allt slam 
från verket klarar lagstiftningens krav för användning på åkermark.
Slam från enskilda anläggningar samlas upp av entreprenör och transporteras till 
Tjustviks pumpstation och leds via avloppsnätet till Käppala reningsverk på 
Lidingö.

Planerad verksamhet
Värmdö kommun avser att bygga ut det kommunala avloppsledningsnätet och att 
ansluta ytterligare områden till anläggningarna. Under åren 2013 till 2027 
beräknar kommunen att anlägga ytterligare pumpstationer med bräddmöjlighet. 
Några bräddpunkter på ledningsnätet planeras inte.
Kommunen har uppskattat behovet av nya pumpstationer i respektive utbyggnads-
område fram till år 2027. Större nya pumpstationer planeras väster om Strömma 
kanal (6 500 personer), vid Ingarö vattenverk (11 500 personer) och i Östra 
Älvsala (4 400 personer). De tillkommande pumpstationerna med tillhörande 
bräddavlopp kan inte redovisas förrän den aktuella utbyggnaden förprojekteras för 
respektive område, vilket normalt sker i samband med detaljplanering.
Mölnviksviken och Ålstäkets pumpstationer är, och kommer även i framtiden att 
tillsammans med Tjustvik vara, de största och viktigaste pumpstationerna för att 
avleda Värmdös avloppsvatten till Käppala. Även Bagarvägen och Lövhamra 
pumpstationer samt de planerade framtida pumpstationerna vid Hemmesta 
reningsverk och Ingarö vattenverk kommer att bli relativt stora.
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Tjustviks pumpstation
Pumpstationen vid Tjustvik pumpar allt avloppsvatten och allt slam från enskilda 
slamavskiljare och septiktankar som ska hanteras i Käppala reningsverk. Totalt 
kommer cirka 46 000 personer att vara anslutna till pumpstationen år 2027.

Mölnviksvikens pumpstation
Pumpstationen vid Mölnviksviken kommer att pumpa en stor del av det avlopps-
vatten som ska hanteras i Käppala reningsverk. Uppskattningsvis kommer 28 000 
personer att vara anslutna till stationen år 2027. I närheten av bräddpunkten finns 
Grisslinge havsbad. Vid bräddning leds därför bräddvattnet till en angränsande 
äng för översilning. För att undvika bräddning, kommer vid ett strömavbrott i 
pumpstationen, den att kunna sända en signal till de uppströms belägna pump-
stationerna Ålstäket och Lövhamra. Dessa kommer då att stoppas och inte kunna 
pumpa vidare till Mölnviksvikens pumpstation.

Ålstäkets pumpstation
Ålstäkets pumpstation har fram till år 2012 pumpat till Hemmesta reningsverk, 
men från mars 2012 pumpas avloppsvattnet via sjöledningar under Grisslinge-
fjärden, vidare till Tjustviks pumpstation och till Käppala. I dagsläget är cirka 
3 400 personer anslutna till Ålstäkets pumpstation. I takt med att kommunalt 
vatten och avlopp byggs ut, kommer ytterligare områden att anslutas. Utifrån 
prognoser kring befolkningsökning och utbyggnadstakt uppskattas antalet 
anslutna till 26 000 personer år 2027.
År 2012 anlade kommunen en ny bräddledning med dimension 800 mm. Denna 
mynnar på cirka 8 m djup i Mörtnäsviken, cirka 80 m ut från land. Bräddning 
mäts med nivågivare som är placerad i en brunn före pumpstationen. Alla 
bräddningar registreras. Efter bräddning ska stränderna runt bräddledningens 
mynning kontrolleras och fastmaterial som flutit iland ska tas bort. Vid större 
bräddning ska skylt om badförbud sättas upp och vattenprover för badvattenanalys 
tas. Analys av vattenprov tar minst fyra dygn.
För att hämma bildning av illaluktande svavelväte från pumpstationen doseras 
Nutriox. Ett joniseringsaggregat behandlar luften i sumpen och frånluften passerar 
ett UV-aggregat och ett aktivtkol-filter innan luften släpps ut via skorsten.

Övriga större pumpstationer
Antalet anslutna till pumpstationerna vid Bagarvägen och Lövhamra uppskattas 
till 15 000 respektive 13 000 personer år 2027. 
Reningsverket Hemmesta är avvecklat och är en pumpstation. Antalet anslutna 
uppskattas till 15 000 personer år 2027. Eventuell bräddning kommer att mätas 
och utsläppet kommer att ske via befintlig utloppsledning till Torsbyfjärden.

Utsläpps- och störningsbegränsande åtgärder
Kommunen har anfört att avloppsverksamhet är en miljöskyddande verksamhet i 
sig och att VA-huvudmannen arbetar förebyggande genom att, i samråd med 
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kommunens ekolog och tillsynsmyndigheten, identifiera risker och bedöma 
konsekvenser av en eventuell bräddning. Vid genomförande av de åtgärder som 
bedöms nödvändiga används kostnadseffektivast möjliga teknik.
Utsläpp av orenat avloppsvatten kommer att undvikas i möjligaste mån, men en 
möjlighet att brädda ses som skäligt, då alla driftstörningar och haverier inte kan 
förebyggas utan oskäliga kostnader. Bräddning sker oftast under en mycket 
begränsad tid och effekterna beror till stor del på hur mycket bräddvattnet kan 
spädas ut i recipienten samt dess vattenomsättning. Genom prioritering av 
recipienter och genomförande av förebyggande åtgärder kan skälighetsprincipen 
tillgodoses.
Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2016:6) Naturvårdsverkets föreskrifter om 
rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse kräver 
redovisning av bräddad volym avloppsvatten från ledningsnätet. Kommunen 
uppger att såväl bräddad volym som föroreningshalten i bräddavloppsvattnet är 
mycket osäkra värden, varför föroreningsmängden, det vill säga produkten av 
dessa två värden, blir än mer osäker. Kommunen förordar istället att 
föroreningsbelastning orsakad av bräddningar beräknas som bräddad tid gånger 
normal tillrinning av spillvatten till respektive bräddpunkt under den aktuella 
tiden. På så sätt undviker man att redovisa volymen utsläppt regnvatten i de fall 
bräddningen orsakades av hög hydraulisk tillrinning. Detta ger ett absolut tak på 
den mängd spillvatten som kunnat brädda, medan den verkliga mängden är 
mindre och i de flesta fall betydligt mindre. 
Av kommunens redovisning enligt denna princip för år 2012 och 2013 framgår att 
den totala spillvattentillrinningen till pumpstationer som bräddat beräknats till ca 
7 800 m3 för år 2012 och ca 9 000 m3 för år 2013. Detta motsvarar 0,45 respektive 
0,46 procent av spillvattentillrinningen i hela systemet under samma år. Dessa 
värden motsvarar den mängd som skulle ha bräddat om det inte funnits något 
vidaregående flöde. Den mängd som verkligen bräddat är betydligt mindre och 
beror på hur stor mängd som kunnat pumpas vidare medan bräddningen pågick.

Minskning av tillskottsvatten
Kommunen arbetar fortlöpande med att se över och underhålla avloppslednings-
nätet i syfte att så långt möjligt begränsa tillflödet av grund- och dräneringsvatten 
till avloppssystemet. Åtgärderna prioriteras för att nå största möjliga miljönytta i 
förhållande till använda resurser utifrån en årlig sammanställning av andel 
tillskottsvatten och bräddat avloppsvatten. Åtgärder som övervägs är bland annat 
utökad pumpkapacitet, renovering eller omläggning av ledningar, reservkraft och 
inkoppling i driftövervakningssystemet med larm till personal i beredskap. För att 
minska mängden tillskottsvatten i områden där detta behövs planeras dessutom 
renovering av ledningar och brunnar, byte av serviser till fastigheter samt 
kommunikation med fastighetsägare om villkor för att avleda dagvatten. Som 
underlag i prioriteringen görs en riskbedömning för bräddning och dess 
konsekvenser. 1 denna riskbedömning vägs recipienternas känslighet, Natura 
2000-områden, vattenskyddsområden, badplatser med mera in.
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Täthetskrav ställs även på gemensamhetsanläggningar, vars ledningssystem 
ansluts till den allmänna VA-anläggningen. Genom att minska tillflödet av 
tillskottsvatten minskar även risken för bräddning. Tillskottsvattnet till 
ledningsnätet i Värmdö är nationellt sett lågt. 
Kommunen har en plan med förslag till åtgärder för att minska inläckage till 
spillvattennätet som är anslutet till Hemmesta avloppsreningsverk daterad den 
11 september 2012. 
Löpande underhåll består främst av att spola självfallsledningar för att förhindra 
stopp.

Luktreduktion
Luktreducerande åtgärder vidtas vid behov för att minimera lukten i utgående luft. 
Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 är riktvärdet för skyddsavstånd för 
pumpstationer som betjänar fler än 25 personer 50 m med avseende på lukt. 
Hänsyn till skyddsavstånd ingår som en del i planeringen av nya pumpstationer. 
I pumpstationer med luktstörningar doseras luktbekämpningsmedlet Nutriox som 
används för att minimera svavelväte i ledningar. Även joniseringsaggregat som 
neutraliserar lukter och odörer används. Andra möjliga luktreduceringsåtgärder är 
olika typer av filter, kemisk skrubber eller ozonbehandling.
Det löpande underhållet består av att ”pluggrensa” tryckavloppsledningar för att 
undvika att korrosivt svavelväte bildas.

Elförsörjning, övervakning och larm
Elleverantören Vattenfall gör stora satsningar för att trygga elförsörjningen till 
Värmdö. Detta leder till färre oplanerade strömavbrott för varje år. Fast reserv-
kraft finns i vattenskyddsområdens primära zon och i vissa pumpstationer i 
särskilt utsatta lägen. Vid större pumpstationer kan mobila reservkraftaggregat 
användas eller vattnet ledas om. Det finns två mobila reservkraftverk i 
kommunen.
Samtliga pumpstationer är anslutna till ett övervakningssystem: ”VA-operatör”. 
Via övervakningssystemet kan man kontrollera pumpstationernas drift i realtid 
och även till exempel starta och stoppa en pump. Vid bräddning eller haverier 
larmar övervakningssystemet och registrerar var och hur lång tid det bräddar. 
Larmet går till driftpersonal i beredskap. Det finns två personer i beredskap 
dygnet runt. Dessa har en inställelsetid på som mest någon timme. Akuta fel och 
brister åtgärdas omgående. Driftstörningar, haverier och bräddning meddelas till 
tillsynsmyndigheten via e-post. Vid större bräddning informeras allmänheten via 
kommunens hemsida.

Drift och underhåll
Förebyggande drift och underhåll av ledningsnät och pumpstationer sker 
kontinuerligt. Pumpstationer besöks av driftpersonal en till två gånger per vecka 
beroende av årstid och belastning. Gamla pumpar byts kontinuerligt ut mot nya, 
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mer driftsäkra och mindre energikrävande pumpar. Reservdelar lagerförs inom 
kommunen och pumpstationerna är utrustade med minst dubbla pumpar vilket gör 
att stilleståndstiden vid driftstörning eller haveri minimeras. 

Utjämningsmagasin och andra skadebegränsande åtgärder
Vattenflödet som kommer till respektive pumpstation kan variera, både på grund 
av spillvattenflödets variationer under dygnet och på grund av variationer i 
tillskottsvatten på grund av nederbörd och grundvattennivåer. Pumpstationer har 
en pumpsumpsvolym som är dimensionerad för att pumparna ska gå kontinuerligt. 
Större magasineringsförmåga finns på ett fåtal ställen. Minst dubbla pumpar finns 
i alla pumpstationer och vid några pumpstationer finns bräddkammare, och mobil 
reservkraft kan kopplas in på alla nyare pumpstationer. 
Planerade arbeten görs oftast på natten då flödet är lägre. Vid planerade 
strömavbrott kan tillrinnande avloppsvatten vid mindre pumpstationer hållas 
undan med hjälp av spolbilar.

De allmänna hänsynsreglerna

Kunskapskravet
VA-verksamheten är befintlig och är sedan länge inarbetad. Genom utökad 
övervakning och larm om var bräddning sker, kan orsaker analyseras och 
kunskapsnivån höjas. Arbete med att ta fram och förbättra rutiner för drift och 
kontroll av avloppsanläggningen sker löpande.
Omvärldsbevakning för att följa utvecklingen på området och 
kompetensutveckling av personal är en ständigt pågående aktivitet.

Försiktighetsprincipen
VA-verksamhet är en miljöskyddande verksamhet i sig och kommunens 
tillsynsenhet ställer krav på åtgärder, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Kommunens VA-huvudman arbetar förebyggande genom att, i samråd med 
kommunens ekolog och tillsynsmyndighet, identifiera risker och bedöma 
konsekvenser av en eventuell bräddning. Vid genomförande av de åtgärder som 
bedöms nödvändiga används kostnadseffektivast möjliga teknik.
Som exempel kan nämnas att minst dubbla pumpar finns i alla pumpstationer, fast 
reservkraft finns i vattenskyddsområdens primära zon och i vissa pumpstationer i 
särskilt utsatta lägen, vid några pumpstationer finns bräddkammare och mobil 
reservkraft kan kopplas in på alla nyare pumpstationer. Vid driftstörning i mindre 
pumpstationer används sugbil för borttransport av tillrinnande avloppsvatten.

Produktvalsprincipen
Efter nedläggning av reningsverken kommer Värmdö kommuns användning av 
kemikalier till ledningsnät anslutet till Käppala i huvudsak att utgöras av 
kemikalier för luktbekämpning. Nutriox är en blandning av miljövänliga nitrater 
som förhindrar uppkomst av svavelväte och används förebyggande. Även 
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jonisering används för luktreducering. Joniseringsprocessen har låg elektrisk 
effektförbrukning och verkar utan tillsats av kemikalier varför den är en mycket 
miljövänlig metod.

Lokaliseringsprincipen
Ansökan avser dels befintligt avloppsledningsnät med tillhörande pumpstationer, 
dels nya ledningar och pumpstationer. Ledningsnät byggs huvudsakligen ut till 
fastigheter som är befintliga och som har enskilda avloppsanläggningar. Vid 
utbyggnad väljs sträckningen bland annat på grund av anslutningsbehov, 
befintliga och planerade vägar, markbeskaffenhet och markägoförhållanden. 
Pumpstationer placeras i lågpunkter för att föra avloppsvatten vidare varifrån det 
inte kan avrinna med självfall. Det är därför huvudsakligen topografin som avgör 
var en pumpstation placeras. Det exakta läget kan justeras något vid planering och 
projektering av nya ledningssystem. Valet av plats görs i samråd med kommunens 
ekolog och tillsynsmyndighet.

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna
Att samla upp avloppsvatten via ett ledningssystem är ett effektivt utnyttjande av 
resurser. En viktig uppgift är att återföra avloppsvattnets näringsämnen till jord- 
och skogsbruk. En stor del av de näringsämnen som kommer till reningsverket 
återfinns i det slam som återstår efter avloppsreningen. Kretsloppsprinciperna 
tillgodoses genom att överföra avloppsvattnet från små enskilda och kommunala 
anläggningar till en både effektivare och driftsäkrare reningsanläggning.
Käppala avloppsreningsverk är ett av världens mest effektiva reningsverk. Här 
renas avloppsvatten från en halv miljon människor och den näring och energi som 
finns i avloppsvattnet tas tillvara. Ur slammet utvinns biogas som används till 
SL:s bussar. Slammet innehåller näringsämnen som för närvarande huvudsakligen 
används som gödsel på åkermark.

Skälighetsprincipen
Utsläpp av orenat avloppsvatten kommer att undvikas i möjligaste mån, men en 
möjlighet att brädda ses som skäligt, då alla driftstörningar och haverier inte kan 
förebyggas utan oskäliga kostnader. Bräddning sker oftast under en mycket 
begränsad tid och effekterna beror till stor del på hur mycket bräddvattnet kan 
spädas ut i recipienten samt dess vattenomsättning. Genom prioritering av 
recipienter och genomförande av förebyggande åtgärder kan skälighetsprincipen 
tillgodoses.

Kontroll av verksamheten
Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion ska ske och journalföras. 
En årlig sammanställning och analys av avledda avloppsvolymer till Käppala 
avloppsreningsverk, andel tillskottsvatten samt bräddat avloppsvatten inom 
upptagningsområdet ska göras.
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Energianvändning
Verksamhetens energianvändning består huvudsakligen av elenergi för pumpning 
av avloppsvatten samt elvärme för frostskydd av grundförlagda tryckavlopps-
ledningar. Till detta kommer elförsörjning för fastigheternas pumpar i områden 
med sådana system, vilken inte bekostas av huvudmannen och därmed inte finns 
dokumenterad i kommunen. Värmdö kommun bedömer att det inte är möjligt att 
sammanställa denna energianvändning med en rimlig insats.

Ansvar att avhjälpa skador
Med hjälp av gällande drift- och säkerhetsrutiner samt skydds- och säkerhets-
utbildning av personal bedöms kommunen kunna ta nödvändigt ansvar för att 
avhjälpa skada vid driftstörning eller haveri som orsakar bräddning.

Miljökonsekvensbeskrivning

Val av plats
Verksamheten är befintlig och ianspråktagen vad avser avledning av 
avloppsvatten till Tjustviks pumpstation. Någon alternativ lokalisering av dessa 
ledningsnät har inte studerats. Verksamheten innebär uppsamling och avledning 
av avloppsvatten från fastigheter belägna inom verksamhetsområden, via ett 
gemensamt ledningssystem, till en reningsanläggning. Även 
gemensamhetsanläggningar för uppsamling och avledning av hushållsspillvatten 
finns kopplade till kommunens ledningsnät.

Ledningsnät finns även utanför verksamhetsområdena och förbinder 
verksamhetsområdena och gemensamhetsanläggningarna med 
reningsanläggningarna. Pumpstationer är placerade i lågpunkter på ledningsnäten, 
för att föra avloppsvatten vidare i terräng där detta inte kan avrinna med självfall. 
I dessa lågpunkter kan avloppsvatten brädda från systemet.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär den mest sannolika händelseutvecklingen om inte 
projekten genomförs. Enligt översiktsplanen är ett nollalternativ där kommunen 
inte utvecklas inte realistisk och leder till att en sämre miljö utvecklas, främst 
genom att den spridda bebyggelsestrukturen behålls och alla enskilda avlopp med 
bristande funktion blir kvar. Länsstyrelsen har godkänt kommunens planer på att 
lägga ner de egna reningsverken och istället ansluta ledningsnäten till 
Käppalaverket. 

Alternativ för framtida avloppshantering
Den förväntade befolkningsutvecklingen i kommunen medför att en utbyggnad av 
VA-systemen och en utökning av reningskapaciteten kommer att bli nödvändig. 
Det kommer sannolikt även att ställas högre krav på avloppsvattenrening 
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framöver. Värmdö kommun har utrett olika alternativ för sin framtida 
avloppshantering. Det överordnade vägvalet har stått mellan att bygga
ut de befintliga avloppsreningsverken eller att ansluta avloppssystemet till 
Käppala. Vägvalet har strategisk betydelse för kommunen och dess framtida 
brukare av allmänna vattentjänster. En ombyggnad av reningsverken för högre 
kapacitet och högre reningskrav, skulle kräva en stor investering och ett nytt 
tillstånd för verksamheten. Vid kommunens slutliga val av överledning till 
Käppala avloppsreningsverk har valet bland annat grundats på att man får en
förbättrad och tryggare avloppsrening i Käppala samt en god recipient för det 
renade avloppsvattnet. När Värmdös VA-organisation får färre egna 
reningsanläggningar kan den istället inrikta sig på att öka VA-utbyggnadstakten 
samt på drift och underhåll av befintligt ledningsnät. En ökad utbyggnadstakt av 
kommunalt vatten och avlopp innebär minskad miljöbelastning från undermåliga 
enskilda avloppsanläggningar och minskade problem med saltvatteninträngning.
På lång sikt blir även driftkostnaden lägre, därutöver finns möjligheter till 
regionala samordningsvinster och förhandlingsmöjligheter.

Inom prioriterade förändringsområden finns idag över 6 600 permanentboende 
med enskilda avlopp och mer än 2 000 fritidshus. Många av dessa har 
undermåliga enskilda avloppsanläggningar. Flertalet av fritidshusen kommer 
troligen att bebos permanent inom överskådlig framtid. Fram till år 2027 
uppskattas i genomsnitt 175 fastigheter per år att anslutas till kommunalt vatten
och avleda sitt avlopp till Käppala. Om man räknar med 3 personer per fastighet 
innebär det ytterligare 8 400 personer från år 2012. 

I februari 2008 skickade Käppalaförbundet in en begäran om att Länsstyrelsen 
skulle godkänna att Värmdö kommuns ledningsnät kunde anslutas till 
Käppalaverket. I Länsstyrelsens beslut den 30 maj 2008 (5556-2008-16930) 
uppges att utsläppen av renat avloppsvatten från Tjustvik och Hemmesta sker till 
Baggensfjärden respektive Torsbyfjärden och att dessa har begränsad
vattenomsättning och därför kan klassas som känsliga. Ur recipientsynpunkt 
ansågs anslutningen till Käppala sammantaget vara positiv. Länsstyrelsen 
godkände att motsvarande 30 000 personekvivalenter (pe) ansluts till Käppala 
avloppsreningsverk.

Alternativ till att bygga ut VA-ledningsnät till nya områden i kommunen vore att 
behålla enskilda och gemensamma lösningar i privat eller samfälld regi. De 
inventeringar av enskilda anläggningar som gjorts i kommunen visar att merparten 
är undermåliga. Det finns därför risk för smittspridning och att det sker utsläpp av 
övergödande och syreförbrukande ämnen till lokala recipienter. Det finns även 
stor risk för saltvatteninträngning i enskilda vattenbrunnar

Värmdö kommun har lagt ner avloppsreningsverken i Tjustvik, Hemmesta och 
Södernäs och avleder avloppsvattnet till Käppalaförbundets reningsverk på 
Lidingö för rening. Avloppsvattnet pumpas via Tjustviks pumpstation till 
Käppalaverket på Lidingö.
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Konsekvenser av nuvarande och planerad verksamhet
Den miljöaspekt som ligger i fokus i miljöbedömningen är påverkan på 
vattenrecipenterna. De miljöaspekter som i övrigt är relevanta är påverkan på 
naturmiljö samt rekreation och friluftsliv, främst med avseende på lukt och 
badvattenkvalitet. De miljöaspekter som berörs på grund av ombyggnad av 
reningsverk till pumpstationer behandlas inte i miljökonsekvensredovisningen. De 
befintliga och planerade ledningsnäten med tillhörande pumpstationer är inte i 
konflikt med gällande översiktsplan eller detaljplaner.

Planerad verksamhet

Utsläpp till vatten
Vid bräddning från avloppspumpstationer släpps orenat avloppsvatten ut under 
kortare period vid enstaka tillfällen, vilket påverkar vattenkvaliteten. Bräddning 
påverkar recipienterna genom bräddvattnets innehåll av näringsämnen, 
syreförbrukande ämnen, potentiellt toxiska halter av ammoniumkväve, 
sjukdomsframkallande mikroorganismer och synliga föroreningar. 

Bräddpunkternas lokalisering är oftast inte valda för att vara speciellt lämpade 
med hänsyn till recipienten. Recipientens vattenomsättning och möjligheten till 
inblandning och utspädning på stort djup påverkar effekterna av ett utsläpp.
Beräkning av och redovisningen av effekter på en hel vattenförekomst kan ge en 
underskattning av påverkan nära utsläppspunkten. Det är inte så allvarligt för 
näringsämnen och syreförbrukande ämnen, eftersom effekterna – ökad förekomst 
av alger och minskande syrehalter – inte uppstår omedelbart utan först efter en 
fördröjning och utspädning. Effekterna av höga ammoniumhalter och mikrobiell 
förorening visar sig däremot omedelbart och avtar med tiden, ammoniumhalterna 
genom oxidation och den mikrobiella föroreningen genom att mikroorganismerna 
vanligen överlever kort tid i recipienten.

Ytlig spridning av bräddvatten i en relativt stor recipient ger bara kortvarig effekt 
utan stora negativa konsekvenser. I en mindre recipient, särskilt om den är så 
grund att vattnet är oskiktat, kan utsläpp av bräddvatten medföra låga syrehalter i 
hela vattenmassan. Mikrobiell förorening är sannolikt den effekt som är av störst 
intresse för människor som berörs av bräddning. Ett bräddvatten kan behöva 
spädas 10 000-100 000 gånger för att bakterietalen ska understiga gränsen för 
tjänligt badvatten. En så stor utspädning kan inte uppnås nära utsläppspunkten.

Effekter i närområdet är starkt beroende av utloppens utformning, t.ex. var 
utloppsledningen mynnar, nära eller långt ut från stranden, på litet eller stort djup, 
över eller under språngskiktet.

Miljökvalitetsnormer
Värmdö kommun ligger nedströms Mälarens avrinningsområde och tillhör Norra 
Östersjöns vattendistrikt. Vattenmyndigheten har fastställt miljökvalitetsnormer 
som innebär att inget vatten får försämras. Pumpstationerna inom Tjustviks 
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upptagningsområde har bräddpunkter som ligger inom vattenförekomsten 
Baggensfjärden och Grisslingen. Pumpstationerna inom Hemmesta reningsverks 
upptagningsområde samt reningsverket har bräddpunkter som ligger
inom vattenförekomsterna Torsbyfjärden, Grisslingen, Kolström, Tranaröfjärden 
och Älgöfjärden. Utsläppspunkterna för Södernäs avloppsreningsverks samt 
pumpstationerna inom upptagningsområdet ligger inom vattenförekomsterna 
Solöfjärden och Älgöfjärden. Trattfjärden och Skrävlarfjärden utgör små 
avgränsade delar av vattenförekomsten Älgöfjärden. Farstaviken är en liten del av 
vattenförekomsten Baggensfjärden. Pumpstationer i planerade 
utbyggnadsområden kommer att ha bräddpunkter som även ligger inom 
vattenförekomsterna Björnöfjärden, Höggarnsfjärden och Breviken. Det finns 
pumpstationer som har bräddmöjligheter till Örby träsk och Kvarndammen, vilka 
dock inte är vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer.

För att uppnå EU:s mål om god vattenstatus måste stora delar av Värmdös 
kustvatten förbättras. Värmdö kan endast ta ansvar för utredning, planering och 
medverkan i upprättande av program och verkställighet för problem som uppstår i 
inom den egna kommunen. I Värmdö gäller det främst närsalter från enskilda 
avlopp, bräddning från pumpstationer och utsläpp från reningsverk.
Kommunen har anfört att uppsamling av avloppsvatten via ett ledningssystem och 
avledning till en effektiv reningsanläggning innebär sammantaget en positiv 
konsekvens för vattenmiljöerna. Det beror främst på att områden som tidigare haft 
enskilda avlopp anslut till det kommunala ledningsnätet. Ledningsnätet och dess 
uppsamlande och avledande funktion bidrar därmed till att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna.

Vattenskydd
Det finns tre befintliga pumpstationer med möjlighet till bräddning inom primär 
eller sekundär vattenskyddszon för kommunens vattentäkt på Ingarö. Stationer 
inom primär skyddszon byggs bort i samband med VA-utbyggnaden 2015-17. 
Eventuell bräddning från pumpstation inom sekundär skyddszon genomgår 
naturlig rening innan det når grundvattnet. Inga eller obetydliga effekter kan 
därmed förväntas. Den planerade pumpstationen Ingarö vattenverk kommer att 
ligga inom primär vattenskyddszon, varför bräddkammare och fast 
reservkraftaggregat planeras.

Rekreation och friluftsliv
Utsläpp av orenat avloppsvatten kan tillfälligt påverka badvattenkvaliteten. 
Konsekvenserna av ett bräddvattenutsläpp vid en badplats under badsäsong kan 
innebära mikrobiell förorening vilken skulle kunna innebära fara för människors 
hälsa. 

I Värmdö kommun finns kommunala- och allmänna badplatser. Inom det 
geografiska område som berörs av ansökan finns sex kommunala eller allmänna 
badplatser. De ligger vid Ösby träsk, Återvalls träsk, Grisslinge havsbad, Grills 
badplats, Dyvikens badplats och Ingarö havscamping. Ingarö havscamping vid 
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Södersved kan direkt påverkas vid en eventuell bräddning. Förslag på 
skyddsåtgärder är ett magasin alternativt att pumpstationen får en bräddledning. 
Pumpstationen har dubbla pumpar men saknar larmfunktioner. Risken för att 
badplatsen ska påverkas vid bräddning bedöms som ganska allvarlig.

Utöver de kommunala och de allmänna badplatserna finns strandtomter och annan 
mark varifrån bad förekommer. För dessa kan mindre konsekvenser, framförallt i 
form av synliga föroreningar förväntas.

Lukt
Lukt från pumpstationer och ledningssystem kan påverka omgivningen varför 
störningsbegränsande åtgärder sätts in vid upplevda problem. Vid utbyggnad av 
VA-systemet kommer störningsbegränsande åtgärder att övervägas även i 
förebyggande syfte. Inga konsekvenser av användning av Nutriox och jonisering 
förväntas.

Naturmiljö
Värmdö kommuns uppsamling av avloppsvatten via ett ledningssystem och 
avledning till en effektiv reningsanläggning innebär sammantaget en positiv 
konsekvens för naturmiljöerna. En bräddning från en liten eller mellanstor station 
har liten påverkan på miljön. Avloppsvatten innehåller stor mängd näringsämnen 
såsom kväve och fosfor vilka är växtnäringsämnen som bryts ner och 
omhändertas i det naturliga kretsloppet. Om en recipient är känslig eller om
bräddningen är stor kan dock ett större näringspåslag skifta balansen eller helt 
förändra biotopens sammansättning. Ett avloppsvatten kan innehålla material som 
tar lång tid att bryta ner. Fast material kan saneras manuellt efter en bräddning på 
land.

Kommunen har bedömt att nio pumpstationer har en bräddpunkt som ligger inom, 
eller i närheten av områden med höga naturvärden för natur-, kultur- och 
friluftsliv. Dessa är Hålludden, Farsta slott, Ploglandet, Hemträsk, Hagaberg, 
Rosenmalm, Svalan (Fågelvik 1), Näsuddsvägen och Soldäcksvägen. Vid sju av 
dessa bedöms den omkringliggande naturmiljön kunna hantera en bräddning. I 
några fall kan inte bräddvatten nå miljöer med höga värden av naturliga skäl. Vid 
två stationer Ploglandet och Hålludden innebär dock bräddning ett hot mot den 
naturliga floran och faunan. 

Rutin vid bräddning från pumpstation
Syftet med rutinen är att vid en bräddning från pumpstation, handla på ett effektivt 
och korrekt sätt för att minska miljökonsekvenserna och uppfylla krav om 
rapportering av bräddmängder enligt lagstiftningen. En uppskattning av bräddat 
flöde görs med hjälp av pumpstationens nivå-trendkurvor.

Omedelbara åtgärder
 Kontrollera berörd pumpstation via driftövervakningssystemet
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 Platsbesök snarast vid berörd pumpstation
 Undersök anledningen till bräddning – om möjligt åtgärda orsaken omgående.

Fortsatta åtgärder
 Informera övrig driftpersonal samt chef vid nästkommande morgonmöte 
 Informera driftledare som ser till att bräddrapport skrivs och skickas till 

miljöenheten enligt separat rutin ”Rutin Bräddrapportering” (se bilaga 3b). 
Denna ska skrivas så snart som möjligt efter avslutad bräddning.

 Om felet inte kan åtgärdas med hjälp av egen personal, kontakta relevanta 
entreprenörer (t.ex. elektriker, styr- och reglerleverantör mm).

Särskild rutin för pumpstationerna Ålstäket, Grisslinge, Södersved 
Utöver ovanstående åtgärder skall:

 Varningsskylt ”Bad avrådes” sätts upp av driftpersonal. Skylten ska vara väl 
synlig och sätts upp omgående. 

 Recipientprovtagning utförs enligt särskild instruktion för provtagning. 
 Provtagning gäller under normal arbetstid. Sker bräddningen utanför normal 

arbetstid, vänta med provtagning till nästkommande vardag.
 Information läggs ut på hemsidan. 
 När prover är godkända tas varningsskylt ner.
 Kontinuerlig uppdatering av information på hemsidan.

Rutiner för handläggning av nya pumpstationer 
Vid byggandet av ledningsnätet tillkommer att antal nya pumpstationer dit 
avloppsvattnet rinner för att sedan pumpas vidare. Beroende på pumpstationens 
storlek väljer VA-enheten att bygga den som ett hus eller endast som en brunn i 
marken på platsen. 

En pumpstation byggs för ett visst flöde men behöver inte uppnå det flöde från 
start. Den dimensioneras för ett visst antal personekvivalenter, men utrustas inte 
med den storleken/antalet pumpar som krävs för ett sådant flöde, utan det 
uppgraderar man allt eftersom utbyggnaden av det kommunala VA-nätet går 
vidare. 

Skyddsavstånd till närboende bör vara 50 m. Situationsplanen bör omfatta 
fastigheter inom en radie av 75 m från pumpstationen. 

För nya pumpstationer inom förändringsområden/exploateringsområden planeras 
VA-nätets utformning innan detaljplanen antas. Utifrån denna planering läggs 
områden in som anger var pumpstationen kan placeras. Detta medför att 
lokaliseringsfrågan måste vara löst innan detaljplanen antas.
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Anmälan alternativt tillstånd för vattenverksamhet kan krävas. Anmälan skickas 
till bygg- och miljöavdelningen. Tillståndsansökan skickas till mark- och 
miljödomstolen. 

Det kan bli aktuellt att bygga nya pumpstationer även där detaljplanearbeten inte 
pågår. Detta kan till exempel gälla pumpstationer på överföringsledningar till 
områden längre ut i kommunen. För dessa kommer processen att vara lika 
förutom att detaljplan saknas.

I och med att fler och fler ansluts till kommunalt VA kommer befintliga 
pumpstationer ibland att behöva byggas om och ”uppgraderas”. Även dessa 
stationer måste hanteras då de ofta byggs för ett större flöde än vad de hade 
tidigare. VA-enheten för en dialog med miljöskydd om information bör ske. För 
befintliga pumpstationer är det oftast omöjligt att flytta på dessa då de har 
anslutningar från flera olika håll och ligger i den lägsta punkten. 

Sökandens samlade bedömning av miljökonsekvenserna
All förändring medför positiva och negativa konsekvenser. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv är tätare och mer central bebyggelse bäst. Då det inte finns 
legala möjligheter för kommunen att styra bosättning, måste insatser göras för en 
mer hållbar utveckling i förändringsområdena. Med detaljplaner och VA-
utbyggnad styr kommunen utvecklingen så att de mer centralt belägna områdena 
permanentas först.

Befintlig VA-försörjning samt utbyggnaden av ett kommunalt VA-system för att 
ansluta större delen av Värmdö kommuns fastlandsbebyggelse, innebär 
övervägande positiva konsekvenser. Genom uppsamling, avledning och rening av 
avloppsvatten i Käppala reningsverk tas 99 % av de organiska föroreningarna, 
minst 95 % av fosforn och cirka 80 % av kvävet bort. 

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är den mest omfattande 
miljöproblemet i Norra Östersjöns vattendistrikt. VA-ledningssystemet och 
reningen bidar till att uppnå miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna samt 
förbättra situationen i övriga vatten. 

Avloppssystem dimensioneras så att källar- och marköversvämningar inte ska 
uppstå, varför möjlighet för tillfällig bräddning möjliggörs i systemet. Om 
bräddning inte fick förekomma skulle anläggningarna dimensioneras för stora 
volymer som skulle innebära driftproblem i normalläget och orealistiskt stora 
investeringskostnader.

De negativa konsekvenser som uppstår på grund av bräddning från pumpstationer 
på ledningsnätet är kortvariga och i de flesta fall små. Situationer då hela tillflödet 
till en pumpstation bräddar är ovanliga. Större fjärdar och vattenområden har dock 
självrenande förmåga med stor utspädnings- och spridningskapacitet, vilket gör att 
påverkan inte bedöms bli omfattande eller bestående.
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Ytlig spridning av bräddvatten i en någotsånär stor recipient ger bara kortvarig 
effekt utan stora negativa konsekvenser. I en mindre recipient, särskilt om den är 
så grund att vattnet är oskiktat, kan utsläpp av större bräddvattenmängder medföra 
låga syrehalter i hela vattenmassan. Vid bräddning i ett mycket känsligt 
naturområde eller vid en mycket stor bräddning, skulle näringspåslaget kunna 
förändra den naturliga balansen eller orsaka att biotopens hela sammansättning 
förändras. Inga sådana effekter av bräddning förväntas i känsliga natur

Störningar i form av lukt kan förebyggas.

Prioritering av recipienter
Med hänsyn till grad av påverkan, vattenomsättning och förekomst av kommunala 
badplatser och skyddsobjekt, är följande fem recipienter högst prioriterade:
1. Grisslingen
2. Trattfjärden
3. Ösby träsk
4. Kolström
5. Farstaviken

Torsbyfjärden har inte prioriterats på grund av den har god vattenomsättning och 
stor utspädning, men åtgärder kan möjligen motiveras av de problem som 
förekommit i samband med bräddningar från Ålstäkets pumpstation – i princip 
samma problem kan dock uppträda nära alla bräddutlopp oavsett recipientens 
egenskaper.

YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har avstått från möjligheten att yttra sig i ärendet.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun framför samman-
fattningsvis att det saknas en tydlig slutsats om effekterna på olika recipienter som 
berörs av eventuellt utsläpp från pumpstationer på ledningsnätet och de 
uträkningar som presenteras i MKB: n. Övergripande bedömningar tas upp som 
t.ex. att det finns en skillnad mellan stora och små recipienter eller att det på vissa 
håll bildas svavelväte. Det är svårt att följa resonemanget kring tertiära effekter 
och nämnden saknar en tydlig slutsats kring detta.
Det saknas också en tydlig förklaring till hur uträkningarna gått till för respektive 
recipient. De verkar vara utslagna på hela volymen eller ytvattnet. Effekterna av 
närsaltsbelastning och bakterier nära utsläppspunkten där det enligt uppgift i 
MKB:n inte kan spädas ut i samma omfattning är oklara.
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Bräddningar
Det framkommer att mindre pumpstationer kommer att underhållas med spolbilar 
och större med reservkraft, men det är otydligt i vilken omfattning detta underhåll 
kan ske (det finns två reservkraftaggregat i hela kommunen enligt uppgift). Vid de 
tillfällen då bräddningar har skett, vad är anledningen till att spolbilar eller 
reservkraft inte kunnat användas? Det finns teknik med bräddreningsverk för att 
"snabbrena" tillfälliga större vattenvolymer. Är det en teknik som kan tillämpas 
vid större pumpstationer som har ett bräddavlopp till känslig recipient?

Kompletteringsbehov
Det saknas en redogörelse för om verksamheten riskerar att påverka badplatsen på 
Brunn 2:1, Näsuddsvägen, Fladen. 

Villkor
Det bör villkoras att alla pumpstationer har larm till jouren och att vid bräddning 
ska en anmälan till tillsynsmyndigheten ske.

Övriga

Ljungs samfällighetsförening
Ljungs Samfällighetsförening (föreningen) har sammanfattningsvis framfört att de 
företräder 76 hushåll i bostadsområdet Ljung i Värmdö kommun. I föreningen 
ingår 47 enskilda fastigheter (nedre Ljung) och en bostadsrättsförening – brf 
Utsikten – med 29 fastigheter (övre Ljung). Under samrådet våren 2012 påvisade 
de att det fanns stora brister i spillvattensnätets funktion och krävde att 
konsekvenserna av bräddningar från Ålstäkets pumpstation och möjliga tekniska 
lösningar för att minska riskerna vid Mörtnäsviken ska utredas närmare. Det är 
positivt att Värmdö kommun satsar på att modernisera avloppsnätet. Den totala 
miljöpåverkan minskar genom att gamla enskilda avlopp tas bort, och det är bra 
att det byggs en fungerande infrastruktur i exploateringsområden. Men de är 
oroliga för att de storskaliga lösningar som valts utsätter miljön för omedelbar och 
kraftfull belastning när tekniska haverier inträffar. 
Ålstäkets pumpstation är belägen i anslutning till två frekvent utnyttjade 
vattendrag (Grisslingen och Mörtnäsviken). Mörtnäsviken är även recipient för 
dagvatten, och partiklar från det starkt belastade vägnätet hamnar i vattnet. Viken 
är smal och det saknas uppgifter om vikens omsättningshastighet. Bebyggelsen i 
området är tät och en detaljplan för ytterligare bebyggelse vid viken (Östra 
Mörtnäs) om ca 115 nya lägenheter har vunnit laga kraft i slutet av 2014. Delar av 
den planerade bebyggelsen ligger i direkt anslutning till pumpstationens 
bräddningspunkt. Pumpstationen är den tredje största i kommunen, och har 
numera kapacitet att hantera spillvatten från 30 000 personekvivalenter (pe). Ett 
ytterligare tillflöde är förutsett, och den nyanlagda bräddningsledningen är därför 
dimensionerad för 45 000 pe. Ledningen går 80 m ut från vikens innersta del, men 
slutar på grund av vikens smala form endast ca 25 m från närmaste strand (på 
västra sidan). Placeringen framgår av nedanstående bild: 
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Pumpstationen saknar ett bräddningsmagasin. Reservkraft finns inte tillgänglig på 
platsen. Antalet anslutna pe kommer att öka kraftigt så snart reningsverket i 
Hemmesta omvandlas till pumpstation, vilket beräknas ske under 2015. Från 
Ålstäkets pumpstation leds spillvattnet vidare till Mölnviksvikens pumpstation. 
Den senare är försedd med ett mycket litet (30 m3) bräddningsmagasin, som vid 
ett funktionsfel på pumparna kommer att fyllas snabbt. Vid beräknat maxflöde tar 
det mindre än två minuter. För att undvika bräddning stoppas då pumparna vid 
Ålstäket automatiskt, vilket leder till att bräddningen sker där i stället. Inte heller 
Mölnviksvikens pumpstation har ständig tillgång på reservkraft. 
En rapport (Lännergren, C., 2013) beskriver bräddningsproblematiken i sin helhet. 
Rapporten redovisar effekterna för hela vattenförekomster, även då utsläpps-
punkterna t.ex. är belägna i vikar. Detta riskerar att underskatta påverkan nära 
utsläppspunkten. Rapporten är därför otillräcklig som underlag för att bedöma de 
fulla konsekvenserna av bräddningar från Ålstäkets pumpstation, eftersom den 
inte behandlar förhållandena vid bräddningspunkten längst in i Mörtnäsviken. 
Föreningen har aldrig ifrågasatt att Torsbyfjärden i sin helhet återhämtar sig 
relativt snabbt efter en bräddning. Förhållandena i Mörtnäsviken – vår 
boendemiljö – påverkas däremot mycket negativt vid en bräddning. Det värsta 
scenariot är om Ålstäkets och/eller Mölnviksvikens pumpstation blir strömlösa, 
medan systemet i övrigt är i funktion och fortsätter mata stationen med fulla 
flöden på upp till 400 l/s.
Av rapporten framgår att volymerna vid en bräddning från Ålstäkets pumpstation, 
som varar i ett dygn, kan komma att öka från 680 m3 år 2012 till 5 200 m3 år 
2027. Vid tre dygns bräddning kan volymen då komma att uppgå till 25 540 m3. 
Hela denna volym orenat spillvatten släpps ut på 8 m djup 25 m från stranden. För 
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att undvika att vattnet blir hälsovådligt på grund av mikrobiell påverkan krävs en 
utspädning med minst 52 000 000 m3 vatten, vilket är praktiskt omöjligt på denna 
plats. Spillvattnet innehåller även fasta partiklar som fekalier, papper etc. så en 
bräddning medför snabbt problem i Mörtnäsviken med hälsorisker och en 
synnerligen otrevlig miljö för de närboende.
Såvitt vi vet har det hittills aldrig inträffat att kommunen utnyttjat sina mobila 
reservkraftaggregat för att eliminera effekterna av ett strömavbrott vid Ålstäket 
eller Mölnviksviken. Trots att spillvattenvolymerna i dagsläget är väsentligt 
mindre än de kommer att bli i framtiden, har vi sett att effekterna av en bräddning 
visar sig på vattenytan vid bräddningsrörets mynning redan minuter efter det att 
ett strömavbrott inträffat. Sammantaget motiverar detta att Ålstäkets pumpstation i 
framtiden måste fungera mycket säkrare än hittills. 
Värmdö kommun har påpekat att det idag saknas teknik för att helt undvika 
bräddningar från ledningssystemet samt uttryckt att man i praktiken på denna 
plats har ett val mellan att vid driftsstörningar brädda vatten antingen till 
Grisslingen eller Mörtnäsviken, där Mörtnäsviken är det minst dåliga alternativet. 
Föreningen vill att man helt undviker bräddningar till något av vattendragen. Det 
finns tekniskt fullt genomförbara kompletteringar till de lösningar som nu valts 
för pumpstationen:

 I första hand fasta reservkraftaggregat för att säkra pumpfunktionen vid 
elavbrott. 

 Ett bräddningsmagasin. Ett sådant magasin behöver inte vara placerat i 
direkt anslutning till Ålstäket.

 Längre utloppsrör för att säkra att bräddningsvolymerna hamnar på en 
mindre känslig plats. 

 Rensgaller för att avskilja fasta partiklar som fekalier, papper etc 
Kommunen har utrett flyttad bräddpunkt, förlängd bräddledning, fler pumpar i 
reserv, bräddmagasin och rensgaller och menar att dessa åtgärder inte är 
realistiska ur ekonomisk och/eller teknisk synvinkel. Men ett fast reservkraftverk 
skulle kunna vara det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att minska risken 
för bräddningar. Om ett reservkraftverk placeras i Ålstäket, bör det även sättas ett 
i Mölnviksviken för att säkerställa att problemet inte bara flyttas till nästa station.  

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Viks pensionat
Styrelsen för brf Viks pensionat (styrelsen) åberopar samma fakta som föreningen 
och skriver i övrigt att det är med förvåning som de, styrelsen och boende i brf 
Viks Pensionat, konstaterar att kommunen inte tänker bygga in ett permanent 
reservkraftaggregat i pumpstationen vid Ålstäket och följande pumpstationer 
innan reningsverket i Käppala.
När Skanska i augusti 2015 kommer igång med sitt bygge vid Östra Mörtnäs 
kommer även den sista delen av den inre viken att bli tätt bebyggd, så det är 
många hushåll som är berörda av att kommunen inte vill göra en sista satsning för 
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att minimera risken för bräddning. Eftersom Grisslinge pumpstation har ett 
permanent elverk installerat sker alltid bräddning vid Ålstäkets pumpstation vid 
eventuella elavbrott och mängderna avloppsvatten kommer bara att öka ju tätare 
bebyggelsen blir.

Styrelsens förhoppning är att länsstyrelsen beaktar de miljörisker de hänvisat till 
och att länsstyrelsen ålägger berörda tjänstemän och politiker att fullfölja den 
hedervärda miljösatsning som Värmdö kommun nu gör och därför investera i 
permanenta elverk som kan driva Ålstäkets pumpstation och efterföljande 
pumpstationer även när det blir elavbrott.

Eva Axiö och Lena Eiserman
Eva Axiö och Lena Eiserman, boende i Östra Älvsala, framför sammanfattnings-
vis att ansökan omfattar tillstånd för en avloppsanläggning på Östra Älvsala plats 
8 a, vilket är en strandäng, en liten yta där boende kommer mycket nära en 
eventuell avloppsledning och pumpstation. Avloppsstationen ska hantera 4 200 
människors avlopp, vilket är en stor mängd i en känslig skärgårdsmiljö. Storleken 
på själva byggnaden är sådan att den kommer att uppta en stor del av detta lilla 
område. De närboende vill uppmärksamma Länsstyrelsen i Stockholm på att det 
ännu inte är klart hur eventuell bräddning ska ske. Det kan bli på strandängen eller 
i vattnet. Båda scenarierna kommer att drabba närboende och de inom tomt-
föreningen samt andra gäster som använder denna mark för rekreation, fiske och 
bad. Avståndet till befintliga hus är kort om pumpstationen bräddar till mark. 
Marken är en av få kvarvarande strandängar som bevarar naturlig skärgårdsmark 
med ängs- och strandnära växter. Det är också ett litet men nödvändigt tillhåll för 
sjöfågel och vadare samt erbjuder en tillväxtplats i den lilla vasskanten för fisk 
som gädda och abborre. Vindförhållanden och strömmar i yttre Brevikssundet gör 
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att vattnet förs in i viken. Konsekvenserna av en vattenbräddning kan förutses då 
de vet att när en enda passerande båt missköter toaletten ombord medför det att 
avföring behöver krattas bort från strandkanten. 
Att förstöra detta område och lägga en större avloppstation är ett felaktigt beslut 
när det dessutom finns betydligt bättre alternativ där miljön inte påverkas på 
samma sätt. Både 4a och 8 har grusplaner, hamnverksamhet och är tillgängliga på 
farbara vägar både sommar- och vintertid. Ett av dessa alternativ är den av Tyréns 
föreslagna platsen vid Västra Älvsala, plats 4a, där säkerhetsavstånd till boende 
medges. Där finns en fartygslämning där, men en 50 metersgräns lär inte vålla 
några problem att hålla vid dragning av avloppsledningen. Det andra alternativet 
är Bullandö Marina, plats 8, där det redan finns en avloppsanläggning och 
utrymme för säkerhetsavstånd m.m. till närboende från befintlig industrimark. 
Vägnätet är asfalterat och hålls alltid farbart då buss 440 har vändplan och 
slutstation vid Bullandö. Någon ankring förekommer inte i viken, då detta inte 
medges inom marinan, så det torde inte vara något som helst problem att dra in 
avloppsledningen i Klubbviken.
De yrkar på att tillstånd inte beviljas för dragning av avloppsledning och 
anläggning av pumpstation för anslutning till Käppala vid Östra Älvsala plats 8a. 
Då de inte tagit del av handlingarna ber de att få återkomma med kompletteringar 
för sitt yrkande i förhållande till begäran om tillstånd då de vid detta tillfälle inte 
har all information. De har skickat in fotografier över den föreslagna 
lokaliseringen vid Östra Älvsala och de alternativ de föreslår. 

Vidare har Eva Axiö anfört att närboende och berörda inte är tillfrågade om 
placeringen av pumpstationen vid östra Älvsala.

Hans Wetterberg, boende i Strömma, har påtalat i huvudsak följande. 
Den planerade bräddpunkten för Ripvägens pumpstation hamnar visserligen i 
vattenförekomsten Tranaröfjärden, men en mer korrekt benämning på recipienten 
är Återlögafjärden som gränsar mot Strömma kanal. Det finns risk att bräddning 
påverkar badplats, marina och restaurang vid Strömma kanal.
Han tycker inte att kommunen har motiverat varför ett bräddmagasin inte behövs. 
Han påtalar att kommunen inte redovisat inställelsetid och hur lång tid det tar att 
ansluta ett mobilt reservkraftverk vid strömavbrott. 

Kommunens bemötande
Kommunen har getts möjlighet att bemöta inkomna remissynpunkter och framför 
sammanfattningsvis följande:

Effekter av bräddning och nödutsläpp samt åtgärder mot detta 
Kommunen åtar sig att upprätta en åtgärdsplan för ledningsnätet vilket framgår av 
förslag till villkor i komplettering daterad 17 december 2014. Åtgärdsplanen ska 
innefatta åtgärder för att undvika bräddning och luktolägenhet och ska prioritera 
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de pumpstationer och bräddavlopp där risken för olägenhet för hälsa och miljö är 
störst. Det innefattar vid behov även mer detaljerade utredningar om lokala 
effekter vid utsläppspunkterna jämfört med de uträkningar som gjorts i anslutning 
till ansökan. Åtgärdsplanen ska inlämnas till tillsynsmyndigheten och följas upp 
regelbundet. 
Värmdö kommun är medveten om problemen med bräddning och nödutsläpp vid 
bland annat Ålstäkets pumpstation. Bräddning vid överbelastning av avlopps-
systemet och nödutsläpp vid driftavbrott är två helt olika händelser. Huvud-
orsaken till överbelastning är att stora mängder så kallat tillskottsvatten avleds 
genom avloppssystemet via inläckage och andra brister i kommunens eller 
enskilda fastigheters avloppsanläggning. Nödutsläpp inträffar vid driftavbrott i en 
pumpstation på grund av en oförutsedd störning. För att undvika nödutsläpp kan 
en spolbil eller ett mobilt reservkraftaggregat vara en lämplig lösning. Vid 
planerade avbrott är det rutin att tillkalla en spolbil. För bräddning vid hydraulisk 
överbelastning krävs helt andra åtgärder, främst med inriktning på att minska 
mängden tillskottsvatten. Det ingår därför i åtgärdsplanen att systematiskt 
identifiera källor till tillskottsvatten och att åtgärda dem. 
Kommunen har även ett ansvar gentemot abonnenterna att använda resurserna så 
att de ger bästa möjliga miljönytta. Att investera i permanenta reservkraftaggregat 
löser endast en del av problemet och till en mycket hög kostnad. Det kan 
dessutom förväntas att problemen med elförsörjningen kommer att minska i takt 
med att infrastrukturen byggs ut medan andra problem kvarstår. Permanenta 
reservkraftaggregat ska givetvis inte uteslutas, men åtgärdsplanen kommer att visa 
vilka åtgärder som sammantaget ger bäst effekt på bräddning och nödutsläpp i 
förhållande till kostnaden. Att ange mer detaljerade villkor om specifika åtgärder 
riskerar att styra resurserna så att den sammantaget största miljönyttan inte kan 
uppnås.

Östra Älvsala 
Pumpstationens placering i Östra Älvsala är utredd med avseende på miljö, 
ekonomi och geologiska förutsättningar för att kunna angöra en sjöledning till 
fastland. Utredningens slutsats är att pumpstationen ska placeras i detta läge. 
Placeringen har, inom möjliga ramar, anpassats efter lokala önskemål. 
I samband med att en ny huvudvattenledning mellan Strömma och Stavsnäs 
planerades, utreddes möjliga alternativ för att ansluta bebyggelse längs vägen. 
Utredningen redovisas i rapporten "Stavsnäs vattenförsörjning, utredning om 
sjöförlagd vattenledning"(Tyréns, 2011). De anslutningspunkter på norra sidan av 
Brevikssundet som övervägdes är markerade på nedanstående karta som punkt 4, 
4a, 8a och 8.
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Detalj ur karta med föreslagen sträckning för ny huvudvattenledning, Tyréns 2011.

Rapporten förordade att vattenledningen ansluts i punkt 4a och 8a. Enligt förslaget 
skulle även framtida avloppsledningar ansluta i dessa punkter. Punkt 8 var en 
möjlig anslutningspunkt vid Simpströmmen öster om Bullandö. Denna punkt 
valdes bort då den skulle innebära betydligt längre sträckor för såväl sjöförlagda 
som markförlagda vatten- och avloppsledningar och därmed betydligt högre 
kostnader. Någon möjlig anslutningspunkt inom marinans område fanns inte, 
eftersom det skulle komma i konflikt med småbåtstrafiken, trots rådande 
ankringsförbud. Det skulle också innebära en lång omväg för vattenledningen till 
Stavsnäs. 
När vattenledningen detaljprojekterades och byggdes valdes punkt 8 a som den 
enda anslutningspunkten längs ledningen till Stavsnäs. Denna punkt har ett 
centralt läge som kan försörja all bebyggelse mellan Fagerdala och Bullandö med 
vatten och avlopp. Att ansluta hela området via någon av de andra punkterna 
skulle medföra längre och dyrare ledningsdragning på land. Vid punkt 4a 
påträffades stenkistor som bedömdes som fasta kulturhistoriska lämningar i den 
arkeologiska förstudien. Den föreslagna punkten 4a skulle heller inte kunna 
ersätta punkt 8a och valdes därför bort. En sjöledning för dricksvatten anlades 
under sommaren 2013 med anslutningspunkt i Östra Älvsala.
Start-PM för prioriterat förändringsområde Bullandö, Fagerdala, Älvsala och 
Björkvik (november 2014), och den VA-utredning som utgör underlag (Atkins 
2014-08-08), föreslår att avloppssystemet ansluts i samma punkt i östra Älvsala 
(8a) där den nya vattenledningen ansluter. När ledningsnätet byggs läggs 
ledningar för dricksvatten och avlopp i samma schakt för samordningsvinster. 
Denna punkt är lämpligast även med hänsyn till utbyggnadens etappindelning.
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Bräddning av orenat avloppsvatten är en nödåtgärd som inte ska accepteras annat 
än vid mycket ovanliga driftstörningar. Värmdö kommun har åtagit sig att 
upprätta ett åtgärdsprogram för ledningsnätet som ska säkerställa att bräddning 
och luktolägenhet begränsas till ett minimum. Trots detta ska en avloppspump-
station placeras med hänsyn till att bräddning ändå förekommer vid enstaka 
tillfällen. Punkt 8a vid östra Älvsala är i detta avseende lämpligare än de alternativ 
som övervägts, dels med tanke på avstånd till bostäder och dels med tanke på 
recipienten för bräddavlopp. Utsläppspunkten för bräddavlopp vid östra Älvsala 
placeras på tillräckligt djup och avstånd från stranden för att omsättas i en större 
vattenmassa. 

Strömma kanal 
Den avloppspumpstation vid Ripvägen som ingår i VA-utbyggnad i Strömma 
(delområde S4B) fyller en viktig funktion både för den lokala VA-utbyggnaden 
och för utbyggnaden vid bland annat Älvsala. Att placera pumpstationen på östra 
sidan om Strömma kanal är ett sämre alternativ när det gäller ledningsnätets 
utformning och de kostnader detta medför samtidigt som det är likvärdigt ur 
bräddningssynpunkt. Det finns enligt Värmdö kommuns översiktsplan 2012-2030 
inga skydds- eller bevarandeområden i anslutning till Tranaröfjärden. 
Recipienten för bräddavlopp ingår i den vattenförekomst som i Vattenmyndig-
heternas informationssystem VISS benämns Tranaröfjärden. Utloppsledningen för 
bräddavlopp dras förbi småbåtshamnen och utsläppspunkten placeras med hänsyn 
till farleden och för att minimera olägenheter vid de enstaka tillfällen då 
bräddning kan förekomma. Bräddledningens utlopp mynnar 100-150 m från 
strandkant, se nedanstående karta. 

Planerat läge för pumpstation Strömma kanal (Ripvägen) och tillhörande bräddavloppsledning
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Vattenmassan kring bräddutloppet har sannolikt ett betydande flöde västerut och 
endast en mindre del mot öster genom kanalen. Effekterna av en bräddning beror 
till stor del på hur mycket bräddvattnet kan spädas i recipienterna. Utspädningen, 
beräknat på 2027 års anslutning, är störst i Baggensfjärden och därnäst Tranarö-
fjärden. Utredningen ”Recipienteffekter av bräddningar från avloppspump-
stationer i Värmdö kommun” (Lännergren, C., 2013) visar att efter långvarig 
bräddning, 3 dygn, blir ökningen av fosfor och kvävehalter i Tranaröfjärden liten 
med den antagna utbyggnaden 2027. Vid samma scenario kan syrebrist uppstå och 
svavelväte bildas. Det beror på att Tranaröfjärden har tidvis naturligt låga 
syrehalter, vilket en bräddning skulle förstärka. De höga bakterietalen i bräddat 
vatten, innehållet av virus och eventuellt andra sjukdomsframkallande organismer 
utgör en hygienisk risk nära ett utsläpp. De flesta organismerna överlever relativt 
kort tid, dock finns ändå en risk. Kommunen har senare uppgett att ett 
bräddmagasin planeras vid pumpstationen Strömma kanal.
I ansökan åtar sig kommunen att ta fram ett åtgärdsprogram för ledningsnätet som 
kommer att innefatta skydds-och förebyggande åtgärder för att minimera 
luktolägenhet och bräddning. Vidare kommer åtgärdsprogrammet innehålla en 
utredning för vilka stationer som bräddar i de lägen som har störst negativ 
påverkan på miljön och en prioritering av dessa. 
Generellt har en pumpstation av motsvarande storlek som Strömma kanal följande 
skyddsåtgärder:

 Minst två pumpar, varav en i reserv. 
 Driftövervakning med larm och jourpersonal tillgänglig. Regelbunden 

tillsyn, minst ett besök per vecka. 
 Möjlighet att ansluta mobil reservkraft vid strömavbrott.
 Möjlighet att vid driftstopp styra delar av flödet till mindre känslig 

recipient.  Åtgärder för luktreducering om behov uppstår. 

Badplatser 
I Värmdö kommun finns kommunala-och allmänna badplatser vilka hanteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan. Vid kommunala bad äger Värmdö 
kommun marken, kultur-och fritidsavdelning sköter drift, provtagning och svarar 
upp för den tillsyn bygg-och miljöavdelningen bedriver på badplatser. Vid 
allmänna bad är det andra aktörer som äger marken och ansvarar för skötsel, 
provtagning och tillsyn. 
Inom det geografiska område som berörs av ansökan finns sex kommunala eller 
allmänna badplatser nämligen vid Ösby träsk, Återvalls träsk, Grisslinge havsbad, 
Grills badplats, Dyvikens badplats och Ingarö havscamping. En av badplatserna 
kan direkt påverkas vid en eventuell bräddning, nämligen Ingarö havscamping vid 
Södersved.

Ösby träsk 
Närmaste pumpstation är Ösby träsk vilken har en bräddledning som mynnar i en 
äldre stenkista, från denna leds vatten till ett mindre dike, ca 10 m, som mynnar i 
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Ösby träsk. Platsen där diket mynnar i Ösby träsk ligger drygt en halv kilometer 
ifrån den allmänna badplatsen. Påverkan på badplatsen bedöms vara liten pga. att 
bräddvattnet inte går direkt ut i vattenmassan och avståndet till badet. Badplatsen i 
Ösby träsk är 2015 inte ett registrerat som bad hos kommunen. Det är inte 
ekonomiskt försvarbart i förhållande till bräddfrekvensen på stationen och den 
miljöpåverkan en bräddning innebär att exempelvis bygga ett magasin eller 
dagvattendamm. Stationen är uppkopplad i driftövervakningssystem och har 
bräddlarm. Risken för att badplatsen ska påverkas vid bräddning bedöms som 
mindre allvarlig. 

Atervalls träsk 
Badet ligger inom primär vattenskyddszon för Ingarö vattenskyddsområde, i 
dagsläget inga pumpstationer alls i närområdet. Byggs pumpstation i 
omkringliggande områden kommer bräddavlopp från dessa hanteras utifrån 
gällande skyddsföreskrift för vattentäkt. Risken att badplatsen ska påverkas vid en 
eventuell bräddning bedöms som liten eller obetydlig. 

Grisslinge havsbad och Grills badplats 
Mölnviksviken är närmsta pumpstation. Denna är utrustad med en mindre 
bräddkammare som i sin tur bräddar ut på en äng. Från ängen kan ett eventuellt 
bräddvatten leta sig till Mölnviksviken via ett 250 m långt dike, därifrån är det ca 
1,5 respektive ca 2 km till Grisslinge Havsbad respektive Grills badplats. 
Då Grisslingen är en känslig och instängd recipient ligger styrning så att det inte 
ska ske någon bräddning vid Mölnviksvikens pumpstation. Uppstår problem vid 
Mölnviksviken stängs Ålstäkets pumpar automatiskt och bräddning sker i Torsby-
fjärden, vilken är en betydligt bättre recipient att ta emot ett eventuellt 
bräddvatten. Mölnviksviken är uppkopplad i driftövervakningssystem och har 
bräddlarm. Påverkan för badplatserna vid en eventuell brädd är ingen eller 
obetydlig. 

Dyvikens badplats (Fladen) 
Vid framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen har den allmänna badplatsen 
vid Dyviken, Brunn 2: I, inte kommit med, eventuellt var den då inte upptagen 
som allmän badplats. Den planerade pumpstationen vid Varvsvägen, i närheten av 
Dyviken på brunn 2: 1, kommer få en bräddledning som mynnar i ett 7 m brett 
bälte av alskog som sträcker sig ner till vattenbrynet. Pumpstationen vid 
Varvsvägen är liten, ca 45 anslutna fastigheter varav 15 har självfall. Vid ett 
strömavbrott i området kommer mängden bräddvatten vara liten, från 15 
fastigheter. Strandkanten vid pumpstationen ligger ungefär 150-170 m ifrån 
badplatsen. Påverkan från en bräddning kommer att vara försumbar. Sannolikt når 
inte bräddvattnet vattenbrynet utan stannar i albältet. Försiktighetsåtgärd är 
vidtagen i och med att bräddpunkt inte är placerad i bräddledning till 
vattenförekomsten. Stationen planeras att byggas 2015/2016. Risken för att 
badplatsen ska påverkas vid bräddning bedöms som mindre allvarlig.
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lngarö havscamping, Södersved 
Anslutning till pumpstationen är de toaletter som finns i vid badplatsen, 
campingen, kiosken, Lemshaga akademi (ca 500 elever och personal), samt tre 
fastigheter. Eventuell bräddning sker till marken invid pumpstationen. Skolan och 
fastigheterna som är påkopplade har egna pumpstationer, dvs vid ett strömavbrott 
så är det avloppsvatten från kiosken, toaletterna och campingen som bräddar. 
Avståndet från bräddpunkten till strandkant är ca 65 m, det föreligger liten risk att 
bräddvatten når strandkanten och blir en hälsorisk för badande däremot finns det 
risker för människor på land. Förslag på skyddsåtgärder är ett magasin alternativt 
att pumpstationen får en bräddledning. Pumpstationen har dubbla pumpar och 
larm. Risken för att badplatsen ska påverkas vid bräddning bedöms som ganska 
allvarlig. 

Utöver de kommunala- och de allmänna badplatserna finns strandtomter och 
annan mark varifrån bad förekommer. Konsekvenser för vattenkvalitet vid en 
bräddning finns närmare beskrivet i bilaga 2 till miljökonsekvensbeskrivningen, 
Recipienteffekter av bräddningar från avloppspumpstationer i Värmdö kommun.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att kommunen har genomfört samråd och 
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. 
miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter 
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § 
miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018.

Tillåtlighet

Frivillig tillståndsprövning
Värmdö kommun har valt att ansöka om frivilligt tillstånd för verksamheten inom 
befintligt och utbyggt avloppsledningsnät. Enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken får den 
som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet ansöka om tillstånd 
till verksamheten enligt miljöbalken även om det inte krävs sådant tillstånd. Vid 
bräddning från pumpstationer inom ledningsnätet släpps orenat avloppsvatten ut i 
mark och vatten. Enligt 9 kap. utgör detta en miljöfarlig verksamhet. Enligt 7 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd prövas en 
sådan ansökan om tillstånd av Länsstyrelsen. Inom Länsstyrelsen finns en 
miljöprövningsdelegation som prövar ärenden om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet.  

Val av plats inklusive planförhållanden
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska för verksamheten väljas en plats som är lämplig 
med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet 
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för människors hälsa och miljön. Tillstånd får inte ges i strid med en detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Ansökan avser dels befintligt avloppsledningsnät med tillhörande pumpstationer, 
dels utbyggnad av ledningsnätet inom ett redovisat område med sikte på att 
försörja flertalet boende på fastlandsdelen med kommunalt avlopp. De tidigare 
reningsverken vid Tjustvik, Hemmesta och Södernäs är nedlagda och 
avloppsvattnet leds till Käppala reningsverk på Lidingö. För överledningen finns 
ett anslutningsavtal mellan Käppalaförbundet och Värmdö kommun undertecknat 
den 22 februari respektive den 3 mars 2005. 
Vid utbyggnaden av ledningsnätet väljs sträckningen bland annat på grund av 
anslutningsbehov, befintliga och planerade vägar, markbeskaffenhet och 
markägoförhållanden. Pumpstationer placeras i lågpunkter för att föra 
avloppsvatten vidare varifrån det inte kan avrinna med självfall. Det är 
huvudsakligen topografin som avgör var en pumpstation placeras. Kommunen har 
uppgett att valet av plats görs i samråd med kommunens ekolog och bygg- och 
miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet. 

Av kommunens översiktsplan för perioden 2012-2030 framgår bl.a. följande:
Avloppssystem med god kapacitet och reningsgrad, är en förutsättning för 
kommunens utveckling och god miljö. Genom anslutning till Käppala reningsverk 
tryggas denna förutsättning långsiktigt. För närvarande är cirka 25 000 personer 
anslutna till kommunalt VA. Inom en 20-årsperiod bör cirka 50 000 personer eller 
90 procent av fastigheterna vara anslutna. Målet är att God vattenstatus (EU:s 
vattendirektiv) ska uppnås till år 2021 samtidigt som miljömålen om 
kretsloppsinriktad avloppshantering och ingen övergödning uppnås. Va-
utbyggnaden ska prioriteras i enlighet med kommunens va-policy.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att det befintliga ledningsnätet omfattades 
av de miljötillstånd som gällde för reningsverken och därmed får lokaliseringen 
av denna befintliga verksamhet anses vara prövad. Vidare konstaterar 
Miljöprövningsdelegationen att utbyggnaden av ledningsnätet sker i 
överensstämmelse med kommunens översiktsplan och avtal med 
Käppalaförbundet. 

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att utbyggnaden av ledningsnätet även 
innebär att ytterligare pumpstationer kommer att anläggas. Kommunen har 
redovisat att samråd sker med kommunekolog och tillsynsmyndigheten innan 
uppförandet av nya pumpstationer. Kommunen har redovisat en rutin för hur 
denna hantering sker. Miljöprövningsdelegationen anser att detta förfarande ska 
föreskrivas som villkor. Det ankommer därvid på tillsynsmyndigheten att 
tillförsäkra att placering av tillkommande pumpstationer uppfyller kraven på 
lämplig plats enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. 
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Sammantaget finner Miljöprövningsdelegationen att val av plats för det ansökta 
ledningsnätet som avser avledning av avloppsvatten inom Värmdö kommuns 
fastlandsdel till pumpstation i Tjustvik är godtagbar. 

Miljökvalitetsnormer
Ledningsnätet och utbyggnaden av detta syftar till att utveckla ett hållbart va-
system med sikte på att försörja flertalet boende på fastlandsdelen av kommunen 
med kommunalt vatten och avlopp. Enligt översiktsplanen är målet att god 
vattenstatus ska uppnås till 2021 samtidigt som miljömålen om kretsloppsinriktad 
avloppshantering och ingen övergödning uppnås. 
Miljöprövningsdelegationen finner mot bakgrund av den redovisning som lämnats 
i ärendet att verksamheten inte kommer att innebära att någon miljökvalitetsnorm 
inte följs. I det avseendet finns inte hinder mot att meddela tillstånd till 
verksamheten. 

Natura 2000-områden mm skyddade områden
Stora delar av Värmdö kommuns mellan- och ytterskärgård är av riksintresse för 
naturvården och friluftslivet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Inom kommunen 
finns elva Natura 2000-områden. Dessutom finns en rad övriga områden med 
höga naturvärden. Alla befintliga pumpstationer har utvärderats och kommunen 
har därvid funnit nio befintliga pumpstationer som ligger inom eller i närheten av 
områden med höga värden för natur, kultur och friluftsliv. En bräddning från 
pumpstationerna vid Hålludden och Ploglandet skulle innebära ett hot mot den 
naturliga floran och faunan. Kommunen har prioriterat dessa för utredning av 
störningsbegränsande åtgärder. Vidare har Miljöprövningsdelegationen, i enlighet 
med kommunens förslag, föreskrivit villkor om att kommunen ska ta fram ett 
åtgärdsprogram om att dels begränsa tillflödet av dag-, grund- och 
dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av obehandlat och otillräckligt 
behandlat avloppsvatten.  
Badvattenprovtagning vid kommunala badplatser har genomförts. Inga prover har 
visat otjänlig badvattenkvalitet. Badplatsen vid Ingarö havscamping har dock 
bedömts kunna påverkas allvarligt vid bräddning i pumpstationen vid Södersved. 
Miljöprövningsdelegationen anser att även denna pumpstation bör prioriteras för 
åtgärder. 
Kommunen har uppgett att pumpstationer inom primär skyddszon för vattentäkt 
inom Ingarö kommer att byggas bort i samband med VA-utbyggnaden. 
Miljöprövningsdelegationen anser att åtgärder ska vidtas för att hindra utsläpp av 
obehandlat och otillräckligt behandlat avloppsvatten även inom sekundär 
skyddszon för vattentäkt. 
Sammanfattningsvis bedömer Miljöprövningsdelegationen att hinder mot 
verksamheten inte föreligger med hänsyn till skyddade områden. 
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Hushållningsbestämmelser/Hänsynsregler
Miljöprövningsdelegationen bedömer utifrån kommunens ansökan och genom de 
åtgärder och försiktighetsmått som kommunen har och avser att vidta samt genom 
de villkor och i övrigt miljöprövningsdelegationen har fastställt i detta tillstånd, att 
inga hinder enligt 2 kap. 2-5 §§ miljöbalken föreligger.

Miljömål
Miljöprövningsdelegationen bedömer att VA-utbyggnaden och överledningen av 
avloppsvatten till ett större och effektivare reningsverk bidrar till uppfyllande av 
flera miljökvalitetsmål såväl nationellt som lokalt. 

Sammanfattning av tillåtlighet
Mot bakgrund av ovan och vad som följer av detta beslut samt de åtgärder som 
kommunen har åtagit sig finner Miljöprövningsdelegationen att verksamheten vid 
kommunens anläggning kan tillåtas och att tillstånd ska lämnas till verksamheten.

Rimlighetsavvägning 
Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska de krav som ställs i detta beslut enligt 2 kap. 2-5 
§§ och 6 § första stycket miljöbalken inte vara orimliga att uppfylla. 
Miljöprövningsdelegationen finner att hinder enligt 7 § inte föreligger.

Tillstånd

Omfattning
Ansökan avser befintligt och utökat ledningsnät inom ett angivet område inom 
Värmdö kommun. Uppsamlat avloppsvatten avleds till Käppala reningsverk inom 
Lidingö kommun. Käppalaförbundet har i ett avtal från 2005 godtagit anslutning 
av Värmdö kommun till förbundets anläggningar. Miljöprövningsdelegationen 
godtar den redovisade omfattningen av ledningsnätet. 

Giltighetstid
Miljöprövningsdelegationen finner inga skäl att tidsbegränsa tillståndet. Regler 
för omprövning av tillståndet så vitt avser verksamhetens omfattning eller villkor 
meddelade i tillståndet finns i 24 kap. 5 § miljöbalken. Bl.a. kan omprövning 
göras när det förflutit tio år från det att tillståndsbeslutet vann laga kraft.

Villkor

Villkor 1, allmänt villkor
Kommunen är skyldig att bedriva verksamheten på sätt som uppgetts i 
ansökningshandlingarna samt att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
som man åtagit sig i ärendet.
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Villkor 3 och 4, nya pumpstationer
Miljöprövningsdelegationen anser att det är viktigt att tillsynsmyndigheten ges 
möjlighet att påverka nya pumpstationer i fråga om placering, utformning och 
försiktighetsmått. Nya pumpstationer omfattas dock inte av anmälningsplikt enligt 
miljöprövningsförordningen (2013:251). Av det som framgår i ärendet samråder 
kommunen med bygg- och miljönämnden samt kommunekolog vid anläggande av 
nya pumpstationer. Miljöprövningsdelegationen finner att villkor 
ska föreskrivas om att samråd med tillsynsmyndigheten ska ske minst sex veckor 
innan anläggandet av en ny pumpstation påbörjas.. 

Vidare har kommunen uppgett att ett skyddsavstånd av
50 m för pumpstationer som betjänar fler än 25 personer ingår som en del i 
planeringen av nya pumpstationer. Miljöprövningsdelegationen finner att villkor 
ska föreskrivas om att ett skyddsavstånd om minst 50 m ska gälla mellan nya 
pumpstationer och uteplats vid närmaste bostad.

Villkor 5, lukt
Från pumpstationer kan uppkomma lukt som är störande för omgivningen. 
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att kommunen redan nu tillämpar 
luktreducerande teknik i flera pumpstationer. Om olägenheter uppstår i 
omgivningen från pumpstationer eller till följd av verksamheten i övrigt ska 
kommunen omgående informera tillsynsmyndigheten och vidta nödvändiga 
åtgärder så att olägenheterna snarast upphör. 

Villkor 6 och 7, åtgärder i pumpstationer
Kommunen har uppgett att befintliga pumpstationer inom primär skyddszon för 
vattentäkt ska byggas bort. För pumpstationer inom sekundär skyddszon för 
vattentäkt finns dock inga särskilda åtaganden. Miljöprövningsdelegationen anser 
att utsläpp av obehandlat avloppsvatten inte ska förekomma varken inom primär 
eller sekundär skyddszon för vattentäkt. Åtgärder ska därför vidtas så att utsläpp 
av obehandlat och otillräckligt behandlat avloppsvatten vid bräddning inom 
sekundär zon upphör senast två år från det att detta beslut vunnit laga kraft. 
I ärendet har framkommit att utsläpp av obehandlat avloppsvatten från vissa 
pumpstationer, såsom Mölnviksviken och Ålstäket, medför olägenheter i 
omgivningen. Miljöprövningsdelegationen delar kommunens bedömning att 
åtgärder för de pumpstationer där olägenhet för människors hälsa och miljön är 
störst ska prioriteras. Miljöprövningsdelegationen bedömer att de åtgärder som 
kan bli aktuella är installation av larm, placering av permanenta reservaggregat 
samt anläggande av bräddningsmagasin. Även flyttning av pumpstation skulle 
kunna bli aktuellt. Miljöprövningsdelegationen finner att villkor ska föreskrivas 
om att åtgärder ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Villkor 8 och 9, begränsning av tillflöde och bräddning
Miljöprövningsdelegationen anser att det är viktigt att kommunen kontinuerligt 
arbetar för att begränsa utsläpp av obehandlat och otillräckligt behandlat 
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avloppsvatten samt inflöde av tillskottsvatten. En åtgärdsplan för ledningsnätet 
ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast ett år efter det att detta beslut vunnit 
laga kraft och därefter revideras minst vart femte år. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att åtgärdsplanen ska innehålla förslag till 
förbättringsåtgärder på ledningsnätet för att begränsa utsläpp av obehandlat och 
otillräckligt behandlat avloppsvatten, inläckage av vatten samt kostnadsberäkning, 
prioritering och tidsplan för respektive åtgärd. Pumpstationer och bräddavlopp där 
risken för olägenhet för hälsa, miljö och friluftsliv är störst ska prioriteras. I 
samband härmed ska beaktas att recipienterna Grisslingen, Trattfjärden, Ösby 
träsk, Kolström och Farstaviken är särskilt känsliga.

Villkor 10 och 11, olägenheter vid underhåll och driftstörningar
Vid underhållsarbeten samt vid driftstörningar som kan leda till olägenheter ska 
kommunen vidta åtgärder för att motverka olägenheterna och även underrätta 
tillsynsmyndigheten om det som inträffat och de åtgärder som vidtagits.

Villkor 13, årlig redovisning
Uppgifter enligt 5 h § och bilaga 6 i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) 
om miljörapport ska rapporteras i svenska miljörapporteringsportalen (SMP). 
Detta rör tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av 
Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll (NFS 2016:6) samt 
ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning. Förutom 
denna rapportering anser Miljöprövningsdelegationen att kommunen till 
tillsynsmyndigheten ska redovisa utförda förbättringsåtgärder på ledningsnätet 
avledda avloppsvattenvolymer till Käppala avloppsreningsverk, tillskottsvatten 
samt i anläggningen omsatt energi. 

Delegation
Tillståndsmyndigheten får överlåta åt tillsynsmyndigheten att fastställa villkor av 
mindre betydelse enligt 19 kap. 5 § och 22 kap 25 §, tredje stycket, miljöbalken. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att de specifika frågorna som har delegerats 
är av sådan mindre betydelse som avses.

Igångsättningstid
Med hänsyn till att verksamheten pågår fastställer Miljöprövningsdelegationen 
inte någon viss tid inom vilken den med detta tillstånd avsedda verksamheten ska 
ha satts igång.

Verkställighet
Kommunens yrkande om verkställighetsförordnande bör godtas då det i huvudsak 
gäller en befintlig verksamhet och då det inte har framkommit några invändningar 
mot att verkställighetsförordnande lämnas.
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liknande händelse 
som kan leda till 
olägenheter för 
människors hälsa 
eller miljön, ska 
kommunen 
omgående vidta 
åtgärder för att 
motverka olägenhet 
samt underrätta 
tillsynsmyndighete
n och miljökontoret 
i eventuellt berörd 
grannkommun om 
detta. (Se 
delegation)

2

Beteckning
5511-39705-2013
Anl.nr. 
0120-50-014

Sammanfattande bedömning
Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis, med kommunens 
åtaganden och de i detta tillstånd föreskrivna villkoren, att verksamheten går att 
förena med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med en 
från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna. 
Tillstånd kan därför lämnas till verksamheten.

INFORMATION
Detta tillstånd befriar inte kommunen från skyldigheten att iaktta vad som gäller 
enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet 
avser. Några exempel på bestämmelser anges nedan.
Kommunen ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att mot-
verka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (26 kap. 19 § 
miljöbalken).
Farligt avfall ska hanteras så som är angivet i avfallsförordningen (2011:927).
Varje år ska senast den 31 mars en miljörapport över bl.a. antal bräddningar från 
ledningsnätet, plats och totalflöde (1 000 m3) lämnas in till tillsynsmyndigheten 
enligt 5 h§ 2 och bilaga 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 
2016:8). Rapportering sker digitalt genom Svenska Miljörapporteringsportalen, 
https://smp.lansstyrelsen.se.
Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken ska avgift betalas årligen av den som har ett frivilligt tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet.
Ändringar, såsom nya pumpstationer och bräddpunkter inom 
kommunen/verksamhetsområdet, ska enligt 1 kap. 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) anmälas till tillsynsmyndigheten som enligt 27 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd får meddela de 
förelägganden och förbud enligt miljöbalken som behövs. 

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- 
och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet Mitt i Värmdö 
och NackaVärmdöposten. 

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se 
bilaga 2. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast 
den 13 augusti 2019.

_____________________



BESLUT 40 (42)

Datum

2019-07-09

1. Vid 
underhållsarbeten 
som kan medföra 
ökade olägenheter 
för omgivningen 
ska nödvändiga 
åtgärder vidtas för 
att begränsa dessa. 
Åtgärderna ska 
vidtas i samråd 
med 
tillsynsmyndighete
n. (Se delegation)

2. Inträffar i 
verksamheten en 
driftstörning eller 
liknande händelse 
som kan leda till 
olägenheter för 
människors hälsa 
eller miljön, ska 
kommunen 
omgående vidta 
åtgärder för att 
motverka olägenhet 
samt underrätta 
tillsynsmyndighete
n och miljökontoret 
i eventuellt berörd 
grannkommun om 
detta. (Se 
delegation)

2

Beteckning
5511-39705-2013
Anl.nr. 
0120-50-014

Detta beslut har fattats och godkänts digitalt av Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Stockholms län. I beslutet har Lena Johansson, ordförande, och 
Anette Broman, miljösakkunnig, deltagit.

Bilagor:
1. Karta över verksamhetsområdet
2. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Sändlista:
Naturvårdsverket, e-post: registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, e-post: havochvatten@havochvatten.se
Bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Värmdö kommun, e-post: varmdo.miljo-
bygg@varmdo.se
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun, e-post: miljoenheten@nacka.se
Käppalaförbundet, e-post: kappala@kappala.se
Ljungs samfällighetsförening, e-post: Ljungsam@ljungsam.se
Ljungs samfällighetsförening, e-post: claes@warnstrom.se
Brf Viks Pensionat ordf., epost: tomas@papercut.se
Eva Axiö och Lena Eiserman, boende i Östra Älvsala, e-post: eva@axio.se
Hans Wetterberg, boende i Strömma, Ripvägen 1, 139 41 Värmdö
Aktförvarare Helena Mohlin, Värmdö kommun, Samordnings- och 
kvalitetsavdelningen, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Aktförvarare Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm
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Datum

2019-07-09

1. Vid 
underhållsarbeten 
som kan medföra 
ökade olägenheter 
för omgivningen 
ska nödvändiga 
åtgärder vidtas för 
att begränsa dessa. 
Åtgärderna ska 
vidtas i samråd 
med 
tillsynsmyndighete
n. (Se delegation)

2. Inträffar i 
verksamheten en 
driftstörning eller 
liknande händelse 
som kan leda till 
olägenheter för 
människors hälsa 
eller miljön, ska 
kommunen 
omgående vidta 
åtgärder för att 
motverka olägenhet 
samt underrätta 
tillsynsmyndighete
n och miljökontoret 
i eventuellt berörd 
grannkommun om 
detta. (Se 
delegation)

2

Beteckning
5511-39705-2013
Anl.nr. 
0120-50-014

   Bilaga 1

Områden markerade med blå linje inom Värmdö kommun som omfattas av 
beslutet om tillstånd och som får anslutas till Käppala reningsverk.
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Datum

2019-07-09

1. Vid 
underhållsarbeten 
som kan medföra 
ökade olägenheter 
för omgivningen 
ska nödvändiga 
åtgärder vidtas för 
att begränsa dessa. 
Åtgärderna ska 
vidtas i samråd 
med 
tillsynsmyndighete
n. (Se delegation)

2. Inträffar i 
verksamheten en 
driftstörning eller 
liknande händelse 
som kan leda till 
olägenheter för 
människors hälsa 
eller miljön, ska 
kommunen 
omgående vidta 
åtgärder för att 
motverka olägenhet 
samt underrätta 
tillsynsmyndighete
n och miljökontoret 
i eventuellt berörd 
grannkommun om 
detta. (Se 
delegation)

2

Beteckning
5511-39705-2013
Anl.nr. 
0120-50-014

Bilaga 2

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen 

Var ska beslutet överklagas 
Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Stockholms län beslut kan 
skriftligen överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Hur man utformar sitt överklagande m.m. 
I skrivelsen ska du 
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets 
nummer(diarienumret)
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. Behöver du veta mer 
om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det.

Var inlämnas överklagandet
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Mark- och 
miljödomstolen.

Tid för överklagande
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse senast den 13 augusti annars kan ditt 
överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
postadress och telefonnummer.
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