
 

 

    

 

 
 

Nacka tingsrätt 
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YTTRANDE 

Mål nr M 30-18, angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till avloppsrenings-
anläggning vid Käppalaverket, Lidingö kommun, Stockholms län 

Domstolens underrättelse den 21 juni 2018 (aktbil 38) åberopas. Käppalaförbundet 

(”Förbundet”) anför följande med anledning av yttranden från Länsstyrelsen (aktbil 34) samt 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad (aktbil 36-37). 

A. Länsstyrelsens yttrande 

Länsstyrelsen hänvisar till sitt yttrande den 17 april 2018. Förbundet har kommenterat det 

yttrandet i inlagan den 30 maj 2018 och Förbundet har nu inget ytterligare att anföra i denna del. 

B. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har medgett Förbundets ändringsyrkande nr 3, att 

prövotidsförfarandet rörande ”villkor för mikroplaster i utgående vatten och slam” ska utgå. 

Förbundet konstaterar att samtliga remissinstanser nu tillstyrkt ändringsyrkandet. Yrkandet 

vidhålls. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har vidhållit sitt eget överklagande om lägre årsvärden för 

utsläppet av totalfosfor och totalkväve och har, i likhet med Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen, öppnat upp för att årsvärdena skulle kunna anges som rullande medelvärden över 

tre kalenderår. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har också vidhållit sitt eget överklagande om 

prövotidsförfarande rörande utsläppspunkt. 
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Förbundet konstaterar att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inte anfört något nytt som 

Förbundet inte redan har kommenterat eller bemött i sina tidigare yttranden. 

Förbundet menar sammanfattningsvis att utredningen i målet tydligt ger vid handen att den 

sökta verksamheten kommer att ge ökade förutsättningar för att nå god status i berörda 

vattenförekomster. Förbundet menar också att det är klarlagt att det inte behövs 

straffsanktionerade årsmängder för totalutsläppet för att säkerställa att verksamheten inte 

orsakar försämrad status i vattenförekomsterna. Slutligen menar Förbundet att genom att 

Käppalaverket kommer att köras med så hög grad rening som tekniskt är möjligt innebär ett 

rullande treårsmedelvärden inte någon ökad säkerhetsmarginal jämfört med årsmedelvärden. 

 

Stockholm den 3 juli 2018 
 
Käppalaförbundet, genom 
 
   
 
   
Per Molander  Joanna Romgard 
(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt) 


