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1 Allmänt om Hovgårdens tillstånd enligt Miljöbalken 
Tillstånd enligt Miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Hovgården erhölls under 2006 av 
Miljödomstolen (2006-05-09), men på grund av att det i domen utelämnats meddelande om 
avsteg på krav för geologisk barriär överklagades tillståndet till Miljööverdomstolen. Under 
2007 meddelades i domen från Miljööverdomstolen (2007-11-26) att Hovgården beviljats 
avsteg från kravet på geologisk barriär.  2012-11-30 meddelade Mark- och miljödomstolen 
domslut över slutliga villkor för omhändertagande av lakvatten. Därefter har behov om 
tillstånd till ytterligare mängder uppkommit varför en ansökan om ändringstillstånds gjordes. 
Mark- och miljödomstolen meddelade dom 2014-11-14 om ändrade mängder och villkor, 
delar av domen redovisas nedan samt delar av miljödomstolens dom 2006-05-09. 

2 Konsoliderad version mängder och villkor i enlighet 
med tillstånd fram till och 2015-01-01 

Konsolidering innebär att man samlar en grundläggande rättsakt med alla dess 
ändringsrättsakter och rättelser i en enda text. I detta kapitel redovisas en slags 
konsolidering utifrån samtliga Miljö- och miljööverdomstolens domar som avser Hovgården 
fram till och med 2015-01-01. Tillkommande villkor, formuleringar har vävts in de 
ursprungliga villkoren, hänvisningar har gjorts till ”Ändringstillstånd” vilken då avser dom  
M3618-13, meddelad 2014-11-14.  
 
I kapitel 3-6 finner man samtliga domar i sin helhet. För att vara säker på att få korrekt 
ordalydelse hänvisas till respektive dom och inte till den konsoliderade versionen.  
 
Tillstånd 
Miljödomstolen meddelar kommunen tillstånd till fortsatt verksamhet vid Hovgårdens 
avfallsanläggning på fastigheterna Grän 2:2, 5:6 och 6:5 i Uppsala kommun genom att 
 
dels årligen att ta emot, behandla, lagra och bortskaffa högst 
a) 110 000 ton grov-, bygg- och industriavfall (Ändringstillstånd), 
b) 5 000 ton avfall vid återvinningscentralen, 
c) 5 000 ton asbest, 
d) 30 000 ton rötat material,  
e) 1 000 ton gallerrens, 
f) 50 ton latrin, 
g) 60 000 ton hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (Ändringstillstånd), 
h) 20 000 ton park- och trädgårdsavfall, 
i) 180 000 ton askor, 
j) 5 000 ton slam från det lokala reningssystemet för lakvatten 
k) 5 000 ton stallgödsel (Ändringstillstånd), 
 
varav högst 150 000 ton askor får behandlas genom siktning, rening, stabilisering och/eller 
solidifiering, 
 
varav högst 20 000 ton park- och trädgårdsavfall samt 10 000 ton impregnerat trä får flisas, 
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varav högst nedan angiven mängd av följande avfallsslag får komposteras 
 

•  30 000 ton rötat material, 
• 1 000 ton gallerrens, 
• 50 ton latrin, 
• 10 000 hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt verksamhetsavfall som 

ett årsmedelvärde över en treårsperiod (Ändringstillstånd), 
• 20 000 ton park- och trädgårdsavfall samt  
• 5 000 ton stallgödsel 
•  

varav högst 5000 ton slam från det lokala reningssystemet för lakvatten får behandlas i 
slambädd, 
 
varav högst nedan angiven mängd av följande avfallslag fördelat på de avfallstyper som 
framgår av dombilaga 1 till deldom den 9 maj 2006 i mål nr M 32248-04 (samt andra 
tillkommande avfalstyper efter tillsynsmyndighetens godkännande) får deponeras 
 

• 60 000 ton grov-, bygg- och industriavfall (Ändringstillstånd), 
• 5 000 ton asbest, 
• 30 000 ton rötat material, 
• 1 000 ton gallerrens, 
• 50 ton latrin, 
• 100 000 ton askor, varav 20 000 ton utgör farligt avfall samt 
• 5 000 ton slam från det lokala reningssystemet för lakvatten 

 
dels som ett årsmedelvärde över en treårsperiod ta emot, behandla, lagra och deponera 40 
000 ton förorenade massor, blästersand och därmed jämförligt avfall av de typer som anges i 
domsbilaga 2 (samt andra tillkommande typer av förorenade massor efter 
tillsynsmyndighetens godkännande), 
 
dels vid ett och samma tillfälle mellanlagra högst 10 000 ton farligt avfall som har utsorterats 
från a) och b) ovan, 
 
dels bibehålla befintliga byggnader och anläggningar samt uppföra de nya byggnader och 
anläggningar som i övrigt behövs för verksamheten. 
 
I den utsträckningen ovan angivet avfall utgör sorterat brännbart avfall får det endast 
deponeras under förutsättning att Naturvårdverket meddelar föreskrifter om undantaget i 
förbudet i 9 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall mot att deponera utsorterat 
brännbart avfall eller att länsstyrelsen medger dispens från samma förbud. 
 
I den utsträckning ovan angivet avfall utgör organiskt avfall får det endast deponeras under 
förutsättning att Naturvårdverket meddelar föreskrifter om undantaget i förbudet i 10 § 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall mot att deponera organiskt avfall eller att 
länsstyrelsen medger dispens från samma förbud. 
 
I den utsträckningen ovan angivet avfall inte uppfyller de gränsvärden för utlakning som 
föreskrivs i Naturvårdverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för 
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mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall (NFS 2004:10) får endast 
deponeras under förutsättning att behörig myndighet tillåter högre gränsvärden. 
 
Avsteg eller undantag 
Miljödomstolen medger – med stöd av 24 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
– kommunen avsteg eller undantag från kraven på bottentatätning och dränering i 22 §§ 
samma förordning för etapp 2 av befintlig deponi. 
 
Miljööverdomstolen fastställer att etapp 2 av befintlig deponi är en deponi för farligt avfall 
samt medger Uppsala kommun avsteg från kravet på geologisk barriär i 19-20 §§ 
förordningen (2001:512) om deponering av avfall för befintlig del av etapp 2. Deponin skall 
utformas och verksamheten bedrivas i enlighet med vad kommunen angett eller i övrigt åtagit 
sig i målet. 
 
Slutliga villkor och bemyndiganden 
Utöver vad som gäller i förordningen (2001:512) om deponering av avfall och 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för 
mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, föreskriver miljödomstolen 
slutliga villkor 
 
Allmänt villkor 

1. Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall verksamheten, innefattande 
åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för 
omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen har 
angett eller i övrigt åtagit sig i målet. 

1a. (Tillkommande villkor ändringstillståndet) Den utökade verksamheten ska bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad Uppsala Vatten och Avfall AB har angett eller i 
övrigt åtagit sig i målet om inte annat framgår av denna dom. 

 
 
Mottagning, behandling av förorenade massor, blästersand och därmed jämförligt avfall 

1 Alla förorenade massor, blästersand och därmed jämförligt avfall skall kontrolleras 
genom okulärbesiktning före och efter lossning vid anläggningen. Massorna (inklusive 
blästersand och jämförligt avfall) skall analyseras såväl före som efter behandling. 
Stickprov ska tas ut per 50 ton obehandlad massa (blästersand och jämförligt avfall). 
Stickprov slås samman till ett samlingsprov, vilket skall analyseras med avseende på 
olika parametrar beroende på materialet och dess härkomst. Uttag av stickprov skall 
ske enligt NT Envir 004 eller annan lämplig standard. 

 
2 Utsläpp till luft från behandling av förorenade massor, blästersand och därmed 

jämförligt avfall får som gränsvärde uppgå högst till de utsläppskrav som gäller för 
avfallsförbränningsanläggningar enligt Naturvårdverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning (NFS 2002:28). 

 
3 Kommunen skall inför varje kampanj av behandling av förorenade massor, 

blästersand eller därmed jämförligt avfall ge in en anmälan till tillsynsmyndigheten. 
Anmälan skall också ges in till tillsynsmyndigheten inför bearbetning av impregnerat 
trä genom flisning. 
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4 All hantering av förorenade massor, blästersand eller därmed jämförligt avfall skall 
ske på hårdgjorda ytor med uppsamling av dagvatten. Processvatten från jordtvätt 
skall samlas upp och får inte avledas till lakvattensystemet om inte 
tillsynsmyndigheten så medger. 

 
Deponering 

5 Deponering inklusive sluttäckning, får ske till en högsta höjd om + 80 meter. 
 

6 Utformning av bottentätning och sluttäckning skall ske i samråd med 
tillsynsmyndigheten. Därvid skall kommunen redovisa läggnings- respektive 
kvalitetsplaner för utförandet samt hur kontroll av bottentätning skall ske. 

 
Omhändertagande av lakvatten 

7 Lakvatten från deponin, förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor samt slamvatten 
från mellanlagringen av rötslam skall ledas till det lokala reningsverket för behandling 
innan det släpps ut till recipient. Slamvatten från mellanlagringen av rötslam skall 
förbehandlas genom slamavskiljning och sedimentation innan det leds till det lokala 
reningsverket. 
 

7 a. Försiktighetsåtgärder för att minska de momentanaflödena vid regn till 
reningsanläggningen för lakvatten (Tillkommande villkor ändringstillståndet) 
Inför anläggandet av avfallshanteringsytor inom områden som inte tidigare använts för 
avfallshantering ska en anmälan ges in till tillsynsmyndigheten. Denna anmälan ska 
beskriva utformning av ytan samt redovisa beräknad dimensionering av 
fördröjningsmagasin eller annan åtgärd utifrån utgångspunkten att flödet från området 
inte ska överstiga tioårsflödet från området innan ytan anlades. Vid den beräkningen ska 
i förekommande fall en avräkning göras får icke-förorenat vatten som avleds på ett 
sådant sätt att vattnet inte passerar Hovgårdens lakvattenreningsanläggning.  
 
7b. Hantering av icke-förorenade dagvattenflöden (Tillkommande villkor i 
ändringstillståndet) 
Bolaget ska i god tid före bortledning av vatten från ytor där inte behandling eller lagring 
av avfall pågår ge in en anmälan till tillsynsmyndigheten. Anmälan ska innehålla en 
beskrivning av hur ytan används och hur bortledandet av icke-förorenat dagvatten ska 
genomföras.  

 
8 Detaljutformningen av det lokala reningsverket ska ske i samråd med 

tillsynsmyndigheten. Det skall tas i bruk senast den 1 juli 2007 efter anmälan till 
tillsynsmyndigheten. 
 

9 Behandlat lakvatten 
 
9a. Halterna i behandlat lakvatten som släpps ut till recipient får inte överskrida nedan 
angivna begränsningsvärden, beräknat som flödesviktat årsmedelvärde, 

 
Ämne     Halt (mg/l) 
Ammoniumkväve (NH4-N)   10 
Totalfosfor (P-tot)   0,3 
Biokemisk syreförbrukning, BOD7  10 
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Total organiskt kol, TOC  80 
Klorid, Cl    3000 

 
Ämne     Halt (μg/l) 
Bly, Pb     5 
Kadmium, Cd    0,3 
Koppar, Cu    50 
Krom, Cr     10 
Kvicksilver, Hg   0,1 
Nickel, Ni    20 
Zink, Zn     100 

 
9 b) Utläppet av fosfor får inte överskrida 15 kg, beräknat som ett rullande aritmetiskt 
medelvärde över en tioårsperiod. 

 
9 c) Redovisade åtgärder för att förbättra nitrifikationen och förbättra luftningen i den sista 
poleringsdammen ska vara genomförda inom ett år efter det att denna dom vunnit laga 
kraft. 

 
9 d) Bolaget ska inom fem år efter att denna dom vunnit laga kraft genomföra en 
grundläggande karakterisering av utsläpp till recipient. Därefter ska karakterisering ske 
fortlöpande. Bolaget ska i samband med karakteriseringarna samråda med 
tillsynsmyndigheten kring parametervalet. Karakteriseringarna ska utformas på ett sådant 
sätt att tillsynsmyndigheten bl.a. får underlag för att bedöma eventuellt behov av villkor 
för att minska akuttoxiska effekter. 

 
9e) Bolaget ska i miljörapporten redovisa utsläppta mängder av de ämnen som omfattas 
av haltvillkoren. 

 
 

10 Mellanlagring av farligt avfall som inte ska behandlas eller deponeras på Hovgården 
samt lagring av kemiska produkter skall ske under tak på hårdgjord yta inom invallat 
område. Det invallade området skall rymma en volym motsvarande volymen för den 
största behållaren för flytande avfall samt 10 % av summan av övriga behållares 
volym. 

 
11 Mellanlagring av elektriskt och elektroniskt avfall, exklusive vitvaror, ska ske under 

tak. 
 

12 Mellanlagring av impregnerat trä och vitvaror ska ske på hårdgjord yta. 
 
Damning, lukt, nedskräpning och skadedjur 

13 Om problem med damning, lukt nedskräpning eller skadedjur uppkommer, skall 
kommunen i samråd med tillsynsmyndigheten utreda orsaken till dessa samt vid 
behov vidta åtgärder. 
 

12a. Lukt från förvaring av hushållsavfall (Tillkommande villkor ändringstillståndet) 
Om bolaget avser att under mer än 14 dagar lagra hushållsavfall ska bolaget senast 30 
dagar före det att hanteringen inleds ge in en anmälan till tillsynsmyndigheten. Anmälan 
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ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av den tekniska metod som bolaget avser 
använda liksom uppgift om de skyddsåtgärder som bolaget avser vidta. Om det 
uppkommer ett omedelbart behov av att mellanlagra brännbart hushållsavfall under 
längre tid än 14 dagar är det tillräckligt att anmälan görs innan lagringen påbörjas.  

 
Buller 

14 Bullret från verksamheten skall begränsas så att det inte som riktvärde ger upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 
– 50 dB(A) vardagar dagtid (kl 07-18) 
– 40 dB(A) samtliga dygn nattetid (kl 22-07) 
– 45 dB(A) övrig tid. 
Momentana ljud nattetid får ej överskrida 55 dB(A). Om hörbara tonkomponenter 
och/eller impulsartat ljud förekommer skall den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A)-
enheter. 

 
Hantering av askor 

15 Rutin ska finnas för hantering av askor. Rutinen ska syfta till att identifiera förändring, 
t.ex. i askornas sammansättning eller hantering, som kan leda till risk för uppkomst av 
explosiv gasblandning. 

 
Avslutning och sluttäckning av deponietapper 

16 Avslutning och sluttäckning av deponerat avfall ska ske efterhand, sluttäckning skall 
vara avslutat så snart som möjligt, dock senast 15 år efter avslutad deponering 
(Ändringstillstånd),). Vid sluttäckningen får restprodukter (förorenade massor och 
askor m.m.) användas ovanför tätskiktet endast om halterna av olika ämnen i 
produkterna understiger halterna för mindre känslig markanvändning (MKM) enligt 
Naturvårdsverkets rapporter 4638 och 4889. Material som används under tätskiktet i 
deponin skall uppfylla samma kriterier som det deponerade avfallet. 

 
Kontroll 

17 Kommunen skall inom den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer ge in ett reviderat 
kontrollprogram till tillsynsmyndigheten. I kontrollprogrammet skall bl.a. ingå nya 
provtagningspunkter varvid särskilt provtagningspunkt/er för provtagning av hela det 
inkommande flödet till reningsanläggningen och vad som släpps ut i recipienten. 

17a (Tillkommande villkor ändringstillståndet) Bolaget ska inom den tid som 
tillsynsmyndigheten bestämmer ge in ett förslag till reviderat kontrollprogram till 
tillsynsmyndigheten. 
 

 
Bemyndiganden 

18 Miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken åt 
tillsynsmyndigheten att föreskriva de ytterligare villkor som kan erfordras avseende 

 
dels problem med damning, nedskräpning, lukt eller skadedjur vid kompostering och 
mellanlagring av hushållsavfall, 

 
dels behandling av förorenade massor, blästersand och därmed jämförligt avfall samt 
impregnerat trä, 
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dels förhindra bildandet av explosiv gasblandning vid askhantering, 

dels täckning av deponerat avfall efterhand och sluttäckning efter deponering 

(Tillkommande bemyndiganden ändringstillståndet) 
dels de försiktighetsåtgärder som kan behövas med anledning av en sådan anmälan 
som avses i villkor 7a eller 7b  



3 Miljödomstolens beslut 2006-05-09, M32248-04 



















































































































































STOCKHOLMS TINGSRÄTT 
Avdelning 9 

varav högst nedan angiven mängd av följande avfallsslag får komposteras 

30 000 ton rötat material, 
1 000 ton gallerrens, 
50 ton latrin, 
10 000 ton hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, 
20 000 ton park- och trädgårdsavfall samt 
1 000 ton stallgödsel 

Sid 2 
M 32248-04 

varav högst 5 000 ton slam från det lokala reningssystemet för lakvatten får behand
las i slambädd, 

varav högst nedan angiven mängd av följande avfallsslag fördelat på de avfallstyper 
som framgår av domsbilaga 1 (samt andra tillkommande avfallstyper efter tillsyns
myndighetens godkännande) får deponeras 

40 000 ton grov-, bygg- och industriavfall, 
5 000 ton asbest, 
30 000 ton rötat material, 
1 000 ton gallerrens, 
50 ton latrin, 
100 000 ton askar, varav 20 000 ton utgör farligt avfall samt 
5 000 ton slam från det lokala reningssystemet för lakvatten. 

dels som ett årsmedelvärde över en treårsperiod ta emot, behandla, lagra och depo
nera 40 000 ton förorenade massor, blästersand och därmed jämförligt avfall av de 
typer som anges i domsbilaga 2 (samt andra tillkommande typer av förorenade mas
sor efter tillsynsmyndighetens godkännande), 

dels vid ett och samma tillfälle mellanlagra högst 10 000 ton farligt avfall som har 
utsorterats från a) och b) ovan, 

dels bibehålla befintliga byggnader och anläggningar samt uppföra de nya byggna
der och anläggningar som i övrigt behövs för verksamheten. 

I den utsträckning ovan angivet avfall utgör utsorterat brännbart avfall får det endast 
deponeras under förutsättning att Naturvårdsverket meddelar föreskrifter om undan
tag från förbudet i 9 § förordningen (2001: 512) om deponering av avfall mot att 
deponera utsorterat brännbart avfall eller att länsstyrelsen medger dispens från 
samma förbud. 

I den utsträckningen ovan angivet avfall utgör organiskt avfall får det endast depo
neras under förutsättning att Naturvårdsverket meddelar föreskrifter om undantag 
från förbudet i 10 § förordningen (2001 :512) om deponering av avfall mot att depo
nera organiskt avfall eller att länsstyrelsen medger dispens från samma förbud. 













































































































































4 Miljööverdomstolens beslut 2007-11-26, M4675-06 























5 Slutliga villkor, Miljödomstolens beslut 2012-11-30, 
M1571-07 















































































6 Ändringstillstånd, Miljödomstolens beslut 2014-11-14, 
M3618-13 
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