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§ 185
Övriga frågor
Sammanfattning
Runar Öhman (SD) ställer frågan om hur det går med Mjölkulla reningsverk.
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) svarar att frågan kommer att besvaras inom
kort.
Dag Segrell informerar att Ekot kommer till Mjölby för att göra ett reportage om
bostäderna vid Dackeskolan.
Birgitta Gunnarsson (C) informerar från ett webbinarium kring hot och hat mot
förtroendevalda.
Beslut
1.

Informationen noteras till protokollet.

___

Beslutet skickas till
Kommundirektören
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TEKN/2018:12

Föreläggande Mjölkulla reningsverk
Bakgrund
Mjölby kommun, Service- och teknikförvaltningen, lämnade den 7 oktober
2015 (dnr 555-10406-15) in en anmälan till Länsstyrelsen om ombyggnation
av den biologiska reningsprocessen på Mjölkulla avloppsreningsverk
enligt 1 kapitlet 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251). I anmälan
meddelade kommunen att den biologiska reningen på Mjölkulla
avloppsreningsverk behövde byggas om eftersom villkoret för utsläpp av
totalkväve inte kunde uppfyllas med nuvarande process. Orsaken
till svårigheterna att klara kvävevillkoret var enligt Mjölby kommun
övergången från kalkstabilisering av slammet till rötning.
Ombyggnationen var klar 2016. Länsstyrelsen bedömde att kommunen
under ombyggnationen tillfälligt kunde få överskrida villkorade
kvartalsmedelvärden för totalkväve, men att Naturvårdsverkets föreskrift
fordrar att kommunen antingen klarar 15 mg/l som årsmedelvärde eller
klarar kravet på minst 70 procents reduktion av kväve över verket på
årsbasis.
Sammanfattning
Länsstyrelsens bedömning
Svartåns ekologiska status är idag klassad som måttlig och
miljökvalitetsnormen god ekologisk ska uppnås år 2021. Mjölkulla
avloppsreningsverk står för en betydande andel av den totala tillförseln av
kväve till den känsliga recipienten Svartån. För att uppnå god
ekologisk status är det enligt Länsstyrelsens bedömning mycket viktigt att
Mjölkulla avloppsreningsverk uppfyller och vidmakthåller det
kvävereningskrav som gäller utifrån. Naturvårdsverkets föreskrifter samt
villkor 5 enligt tillstånd. Kommunen har vidtagit olika driftstabiliserande
åtgärder i syfte att uppfylla villkoren. De åtgärder som kommunen hittills
har vidtagit, har inte varit tillräckliga för att uppfylla villkoren och
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6). Länsstyrelsen bedömer att ett
föreläggande är nödvändigt för att säkerställa att kommunen vidtar
tillräckliga åtgärder för att långsiktigt rena avloppsvattnet i den omfattning
som behövs för att klara gällande krav. Planerad kostnad för
ombyggnation av avloppsreningsverket beräknas uppgå till 25 000 000
kronor (dnr 555-4621-18).
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Vitesbeloppet är satt utifrån vad som kan anses skäligt i sammanhanget
och står i förhållande till vad åtgärderna beräknas kosta.
Engångsvitet avser uppfyllande av föreskriften år 2020. För att säkerställa
att utsläppet av totalkväve långsiktigt kommer att uppfyllas bör
föreläggandet även förenas med ett löpande vite för varje kalenderår som
kommunen inte uppfyller kraven i 9 § Naturvårdsverkets föreskrift NFS
2016:6.
Länsstyrelsen beslutar att Mjölby kommun (org. nr. 212000-0480)

1. vid vite om 30 000 000 SEK senast den 31 december 2019 ska ha
genomfört åtgärder som säkerställer att kraven på kväverening
innehålls vid Mjölkulla avloppsreningsverk på fastigheten Mjölby
40:1,
2. därutöver för varje efterföljande helt kalenderår där utsläppskravet
för kväve inte innehålls ska förpliktas utge ett vitesbelopp om
30 000 SEK från och med den 1 januari 2020.
Länsstyrelsens beslut är fattat med stöd av 26 kapitlet 9 och 14 §§
miljöbalken (1998:808) samt 4 § lag (1985:206) om viten, jämfört med 2
kapitlet 3 § miljöbalken (1998:808), 9 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS
2016:6) samt villkor 5 i tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken till Mjölkulla
avloppsanläggning fattat av Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen den 6 december 2011.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens Östergötlands beslut, lst dnr 0586-50-002
Beslut
1. Tekniska nämnden tackar för informationen som noteras till
protokollet.
___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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