PM Rotel IX (Dnr KS 2019/1109)

Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering
av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska
sektorn (CWW BATC).
Remiss från Naturvårdsverket
Remisstid 27 september 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som beskriver innehållet i BATslutsatsdokumentet (bästa tillgängliga teknik) för rening och hantering av
avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). CWW BATC
offentliggjordes den 9 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).
Senast fyra år efter offentliggörandet måste verksamhetsutövare följa BAT-slutsatser
med utsläppsvärden. Vägledningen innehåller bland annat begrepp och förkortningar,
tillämpningsområde, generell vägledning samt BAT-slutsatserna. Syftet med
vägledningen är att vägleda tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter,
verksamhetsutövare och andra i deras tillämpning av bestämmelserna.
De tillämpningsområden som BAT-slutsatserna gäller är verksamheter som
omfattas av
 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)
 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten
från verksamheter enligt första punkten.
BAT-slutsatserna gäller även för gemensam rening av avloppsvatten från olika källor
om den huvudsakliga föroreningsbelastningen kommer från verksamheter enligt 12
kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).
Inom Stockholms stad berör det två företag: Octapharma AB och Swedish Orphan
Biovitrum AB. Stockholms stad har fått remissen för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden
och Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat
ärendet till dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB.
Stadsledningskontoret har inga invändningar mot förslaget, som endast omfattar
ett par företag i staden.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden välkomnar vägledningen och har inga särskilda
synpunkter på innehållet.
Stockholms Stadshus AB anser att vissa uttryck som används i slutsatserna och
anser att de borde ändras och tydliggöras för att undvika risker för misstolkning.
Mina synpunkter
Tillsynen av avloppsvatten och avgaser är en viktig del av stadens
miljötillsynsarbete. Därför välkomnar jag förslaget till en ny vägledning, som stöd i
arbetet i detta område. Stockholms Vatten och Avfall lyfter i sitt remissvar
synpunkten att uttrycken avloppsvatten respektive avloppsslam bör ändras till
processavloppsvatten respektive slam från processindustri för att undvika
sammanblandning med kommunala reningsverk, något jag instämmer i. I övrigt
hänvisar jag till vad som sägs i promemorian.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadens
promemoria.

Stockholm den 19 september 2019
KATARINA LUHR
Bilaga
Remissen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som beskriver innehållet i BATslutsatsdokumentet (bästa tillgängliga teknik) för rening och hantering av
avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW BATC). CWW BATC
offentliggjordes den 9 juni 2016 i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).
Senast fyra år efter offentliggörandet måste verksamhetsutövare följa BAT-slutsatser
med utsläppsvärden.
Vägledningen innehåller bland annat begrepp och förkortningar,
tillämpningsområde, generell vägledning samt BAT-slutsatserna.
Syftet med vägledningen är att vägleda tillsynsmyndigheter,
prövningsmyndigheter, verksamhetsutövare och andra i deras tillämpning av
bestämmelserna. De tillämpningsområden som BAT-slutsatserna gäller är
verksamheter som omfattas av
 12 kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)
 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten
från verksamheter enligt första punkten.
BAT-slutsatserna gäller även för gemensam rening av avloppsvatten från olika källor
om den huvudsakliga föroreningsbelastningen kommer från verksamheter enligt 12
kap. 1-36, 38, 39, 42 eller 43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).
Inom Stockholms stad berör det två företag: Octapharma AB och Swedish
OrphanBiovitrum AB.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden
och Stockholms Stadshus AB. Stockholms Stadshus AB har i sin tur remitterat
ärendet till dotterbolaget Stockholm Vatten och Avfall AB.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret konstaterar att förslaget endast omfattar ett par företag i staden.
Stadens vattenbolag Stockholm Vatten och Avfall AB omfattas inte av 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen och därmed inte av de BAT-slutsatser vägledningen berör.
Stadsledningskontoret bedömer därmed att innehållet i vägledningen inte har någon påverkan
på stadens mål, organisation eller budget. Stadsledningskontoret har inga invändningar mot
förslaget.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti
2019 att överlämna förvaltningens yttrande som svar på remissen.
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Förvaltningen välkomnar att en vägledning tagits fram som hjälp i tillsynen inom området.
Förvaltningen har inga synpunkter på innehållet i vägledningen.

Stockholms Stadshus AB
Stockholms Stadshus AB:s yttrande daterat den 19 augusti 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Koncernledningen konstaterar att Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet inte omfattas av
de BAT-slutsatser vägledningen berör. Koncernledningen hänvisar i övrigt till Stockholm
Vatten och Avfalls underremissvar.
Underremiss
Stockholm Vatten och Avfall
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tagit del av inkommen skrivelse "Vägledning om
BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska
sektorn (CWW BATC)".
I förslaget till vägledning används uttrycken avloppsvatten respektive avloppsslam,
uttryck som kan förknippas med kommunala reningsverk eller sanitetsavlopp. Bolaget ser
gärna att de ändras till processavloppsvatten respektive slam från processindustri för att
undvika misstolkning. SVOA:s verksamhet omfattas inte av 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen och därmed inte av de BAT-slutsatser vägledningen berör.
Bolaget kan ta stöd av BAT-slutsatserna för att ställa krav i bolagets uppströmsarbete på
anslutna verksamheter. Bolaget konstaterar att BAT-slutsatserna inte begränsar vilka krav
som kan ställa på anslutna verksamheter enligt LAV (vattentjänstlagen). Bolaget kan även
konstatera att om verksamhetens utsläppsvillkor är mildare än vad BATslutsatserna anger, så
gäller BAT-slutsatserna. Bolagets verksamhet kommer att omfattas av BAT-slutsatser om
avfallsanläggningar när bolagets nya miljötillstånd tas i anspråk dvs. till den 16 augusti 2022.
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