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                      2018-12-06  
 

                                                     

                                                             Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

                                                                   Dnr Mbn 2017-617  
 

Beslut förenat med vite om att installera reningsanläggning samt utföra 
provtagning, SAPS Medical AB, Skarprättarvägen 12 , Järfälla 
 
 
Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

SAPS Medical AB, med organisationsnummer 556686-1398 ska:  

 

1. Installera reningsutrustning för utgående vatten som dimensioneras för att 

klara Svenskt Vattens varningsvärden (P95).  

2. Utföra en provtagning av utgående vatten samt redovisa resultatet till miljö- 

och bygglovsnämnden, efter att reningsutrustningen är installerad. 

Detta beslut ersätter tidigare beslut daterat 2018-08-28, Dnr Mbn 2017-617, besluts-

nummer 2018-588.   

Beslutet är förenat med ett vite om 500 000 kronor för punkt 1 och 10 000 kronor för 

punkt 2.  

 

Information om att åtgärderna är vidtagna ska vara inkomna till miljö- och bygglovs-

nämnden senast den 31 december 2019. 

 

 

Ärendet i korthet  

I samband med en inventering av industrifastigheter på Skarprättarvägen i juni 2017 

noterades en tvätthall med utgående avlopp till spillvattennätet. På begäran från 

nämnden har tre provtagningar utförts mellan september 2017 och juni 2018. 

Provtagningarna visar på överskridande av gällande riktvärden avseende metallerna 

zink, bly, kadmium och koppar, trots utbyte av kemikalier. Nämnden förelade 

verksamheten att installera en reningsutrustning senast den 31 december 2018. 

Verksamheten har önskat en omprövning av beslutet då de vill ha längre åtgärdstid. 

Käppalaförbundet (som tar emot avloppsvattnet) bedömer att verksamhetens utsläpp 

inte har en avgörande påverkan på deras förutsättningar att uppnå sina mål avseende 

slamkvalitet. Nämnden bedömer att det är rimligt att ompröva tidigare beslut. Då det 

innebär att verksamheten får ytterligare ett års dispens för att åtgärda brister anser 
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nämnden att det är rimligt att beslutet förenas med ett vite om 500 000 kronor för 

punkt 1 och 10 000 kronor för punkt 2. 

 

Handlingar  

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-06 

 

Bakgrund 

Miljö- och bygglovsnämnden besökte SAPS Medical AB:s verksamhet i samband 

med en inventering av industrifastigheterna på Skarprättarvägen i juni 2017. I sam-

band med besöket noterades en tvätthall för medicinsk utrustning med utgående 

avlopp till spillvattennätet. Den tvättkemikalie som användes var enligt 

säkerhetsdatablad korrosivt för metaller.  

 

På begäran från nämnden i ett mejl den 27 juni 2017 gjordes en provtagning av utgå-

ende avloppsvatten avseende pH och metaller den 14 september 2017. Resultatet av 

provtagningen visar på förhöjda värden av särskilt zink, men även koppar och 

kadmium. Efter byte av kemikalier utfördes ytterligare provtagningar den 30 

november 2017 med fortsatt höga värden av zink, samt den 11 juni 2018 som visar 

överskridande av zink, bly, kadmium, nickel och koppar. 

 

Då utbyte av kemikalier inte gett önskat resultat fattade nämnden den 28 augusti 

2018  ett beslut om att installera reningsanläggning samt utföra provtagning av utgå-

ende vatten, daterat 2018-08-28, Dnr Mbn 2017-617, beslutsnummer 2018-588. 

 

I ett mejl till nämnden den 17 oktober 2018 meddelar verksamheten att de sett över 

olika lösningar för reningssystem. En indunstaranläggning kostar över en miljon  

kronor, varför verksamheten också övervägt en alternativ kortsiktig lösning med att 

installera en vattentank som transportör tömmer och kör vidare till godkänd  

mottagningsanläggning. Verksamheten bedömde detta vara dyrt för en kortsiktig 

lösning. Fastighetsägarens synpunkt var att detta skulle innebära stora ingrepp på 

fastigheten då golvet behöver sågas upp. Med anledning av dålig ekonomi och 

osäkerhet kring att deras kontrakt med landstinget omförhandlas i augusti 2019 vill 

verksamheten att nämnden omprövar beslutet så att det istället gäller från och med 

2019-12-31. Verksamheten uppgav att man kommer att behöva stänga ner 

verksamheten i Järfälla om de inte vinner avtalet nästa år. Vinner de avtalet kommer 

de att implementera reningsutrustning. 

 

Eftersom ingen formell överklagan av beslutet inkommit till länsstyrelsen inom utsatt 

tid svarade nämnden i ett mejl den 25 oktober 2018 att vi eventuellt kunde ompröva 

beslutet med hänvisning till en rimlighetsavvägning, efter att remitterat Käppalaför-

bundet som tar emot avloppsvattnet. 

 

Den 16 november svarar Käppalaförbundet att halterna av zink och koppar i vattnet 

från SAPS Medical AB är tydligt förhöjda och motiverar ytterligare reningskrav, 

men då flödena är små bedömer de inte att utsläppen har en avgörande påverkan på 

deras förutsättningar att uppnå deras mål avseende slamkvalitet. 
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Bedömning 

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver en verk-

samhet utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att verksamheten 

medför en skada på miljön. Det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åt-

gärd som ska ha tillräcklig kunskap om hur människors hälsa och miljö kan påverkas 

och skyddas, samt den som genom en fungerande egenkontroll ska visa tillsynsmyn-

digheten att hänsynsreglerna följs.  

 

Som framgår av de tre provtagningsrapporter som gjorts under 2017 och 2018 klarar 

inte SAPS Medical AB, trots utbyte av kemikalier, svenskt vattens varningsvärden 

(P95) för utgående vatten i sin verksamhet. Ett överskridande av dessa värden inne-

bär en negativ påverkan på reningsprocesserna eller slamkvaliteten i det avloppsre-

ningsverk som tar hand om avloppsvattnet. Käppalaförbundet som tar emot avlopps-

vattnet från området har i sitt uppströmsarbete i samband med provtagningar i Jär-

fälla kommun 2016 (rapport KF2017-056) noterat förhöjda halter av många metaller 

som koppar, bly, kadmium nickel och zink vid den provtagningspunkt som ligger 

strax nedströms Kallhälls industriområde, där SAPS Medical AB:s verksamhet är 

belägen. Dessa metaller är särskilt prioriterade i Käppalaförbundets uppströmsarbete. 

 

Nämnden gör bedömningen att en installation av ett reningsverk som syftar till att få 

ner halterna av metaller i utgående avloppsvatten, samt uppföljande provtagning som 

visar att Svenskt vattens varningsvärden (P95) innehålls är en rimlig åtgärd. 

 

Då SAPS Medical AB uppgett att en omprövning av beslutet med en förlängd åt-

gärdstid har en avgörande påverkan på deras möjlighet att kunna fortsätta bedriva 

verksamheten, samt det faktum att Käppalaförbundet bedömer att verksamhetens 

utsläpp inte har en avgörande påverkan på deras förutsättningar att uppnå sina mål 

avseende slamkvalitet, bedömer nämnden att det är rimligt att ompröva tidigare be-

slut daterat 2018-08-28, Dnr Mbn 2017-617, beslutsnummer. 2018-588.   

 

Då verksamheten nu beviljas omprövning av tidigare beslut och därmed får ytterli-

gare ett års dispens för att åtgärda brister anser nämnden att det är rimligt att beslutet 

förenas med ett vite om 500 000 kronor för punkt 1 och 10 000 kronor för punkt 2. 

 
Vad ni som verksamhetsutövare ska göra för att beslutet om vite inte ska dömas ut 

Verksamheten ska senast den 31 december 2019 ha installerat reningsutrustning för 

utgående vatten som dimensioneras för att klara Svenskt Vattens varningsvärden 

(P95), samt ha utfört en provtagning av utgående vatten och redovisat den till miljö- 

och bygglovsnämnden. 

 
Lagrum 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 14, 19, 21 och 22 § Miljöbalken (1998:808), 

samt med hänvisning till 2 kap 1, 2, 3, 7 § § samma lag. 
 

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden 

och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar 

och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas. Mer 

ingripande åtgärder än vad som krävs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

 

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten fatta ett beslut om föreläg-

ganden eller förbud förenat med vite. 
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Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgär-

der som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön 

fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 

sådana verkningar.  

 

Enligt 26 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken får en tillsynsmyndighet förelägga den som 

bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller 

miljön att inkomma med uppgifter och utföra de undersökningar som behövs för till-

synen.  

 
Information om avgift 

Avgift för tillsyn och handläggning av ärendet enligt miljöbalken debiteras enligt av 

kommunfullmäktige fastställd taxa, för närvarande 1050 kronor per timme. I ditt 

ärende uppgår tillsynstiden just nu till 15 timmar. Avgiften är ett separat beslut som 

skickas ut i efterhand.  

 

 

 

 

 

Jenny Färm Mattias Lilliehorn  

T.f. Miljö- och bygglovschef miljöinspektör  

  

  

 
Beslutet ska skickas till 

SAPS Medical AB, Box 9266, 400 96 Göteborg 

 

Hur du överklagar till länsstyrelsen  

Om du vill överklaga detta beslut ska du skriva vilket beslut du överklagar och hur 

du vill att det ska ändras. Underteckna överklagandet och uppge namn, postadress 

och gärna telefonnummer. Skicka eller lämna till Miljö- och bygglovsnämnden, 177 

80 Järfälla. 

 

Vi kontrollerar att överklagandet kommit in i tid, och vidarebefordrar det sedan till 

Länsstyrelsen. Överklagandet ska ha kommit in till oss senast tre veckor efter att du 

fått detta beslut. 

 


