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Remiss angående utredningsvillkor U2 om dagvattenutredning vid 
Uppsala Flygplats (Ärna) på fastigheterna Fullerö 18:48 m fl 

Remiss från Miljöprövningsdelegationen, dnr. 551-6865-2017 Remisstid: 2018-02-02. 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

att överlämna yttrande till Miljöprövningsdelegationen i Uppsala län, enligt bilaga 1, 

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

 

Sammanfattning 

I beslutet för flygplatsen daterat 2010-03-17 (Dnr: 551-14077-07) finns ett krav på prövotidsutredning 

av dagvattensituationen och bedömning av påverkan på Fyrisån från flygplatsen (utredningsvillkor 

U2). Den 27 oktober 2017 lämnade Förvarsmakten in utredning enligt villkor U2. Därefter har 

miljöprövningsdelegationen (MPD) skickat ärendet på remiss till bland annat miljö- och 

hälsoskyddsnämnden.   

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar på att utredningen av dagvattenutsläppen kompletteras med:  

• Beräknade utsläpp från planerad civil flygverksamhet 

• Hur befintlig och planerad verksamhet påverkar miljökvalitetsnorm 

• Villkorsförslag utsläpp från dagvatten 

• Utsläpp av PFAS ämnen 

• Utredning av kvävekällor och förslag på åtgärd för att minska kväveutsläpp från  

utsläppspunkt 1 

 

 

 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör 
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Bilagor 

Bilaga 1: Yttrande över remiss angående utredningsvillkor U2 om dagvattenutredning vid Uppsala 

Flygplats (Ärna) på fastigheterna Fullerö 18:48 m fl 
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Yttrande över remiss angående utredningsvillkor U2 om 
dagvattenutredning vid Uppsala Flygplats (Ärna) på fastigheterna 
Fullerö 18:48 m fl 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) anser att utredningen behöver kompletteras med:  

 

• beräknade utsläpp från planerad civil flygverksamhet 

• hur befintlig och planerad verksamhet påverkar miljökvalitetsnorm 

• villkorsförslag dagvattenutsläpp 

• utsläpp av PFAS ämnen 

• Utredning av kvävekällor och förslag på åtgärd för att minska kväveutsläpp från 

utsläppspunkt 1 

 

Ett problem med utredningen är att tillståndet medger tillkommande civilt flyg och att 

utredningen inte inkluderar det. Utredningen visar endast påverkan från pågående verksamhet.   

Nämnden vill att utredningen också tar hänsyn till eventuell tillkommande civilt flyg.  Det blir 

ökade utsläpp av t ex klorid, oljeföroreningar och metaller från vägar och parkeringsytor. Det 

blir även ökad användning av glykol, med ett tillkommande civilt flyg och även om största 

mängderna kan omhändertas så blir det visst spill längs startbanan.  Nämnden anser därför att 

utredningsvillkoret inte kan anses som klart förrän det civila flygets utsläpp bedömts. 

Utredningsvillkor U2 ska därför kompletteras med uppgifter om beräknade utsläpp från 

planerad civil verksamhet av ämnen motsvarande de som nu redovisats samt klorid.  

Utsläppen från befintlig och planerad verksamhet har inte heller jämförts mot 

miljökvalitetsnormer (MKN) för Fyrisån.  

 

Ett annat problem med utredningen är att PFAS-ämnen inte har tagits med. Nämnden anser att 

provtagning av PFAS-ämnen ska ingå i utredningen.   

 

Försvaret pekar på betydande utsläpp av kväve från flygplatsen men källan är inte klarlagd. 

Utredningen föreslår ytterligare provtagning. Lämpliga åtgärder för att minska halten ska 

föreslås om en stor del av kvävet bedöms komma från den egna verksamheten. Nämnden 

anser att det är viktigt att fortsatt utreda källan och så snart som möjligt åtgärda kväveläckage. 

Fyrisån har höga halter av kväve och överskrider periodvis MKN. Resultaten indikerar, 

förutsatt medelvattenföring motsvarande den under mätperioden, ett kväveutsläpp på i 

storleksordningen 2 ton per år från dagvattenutsläppen på Ärna. Till det kommer annat 
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utsläpp som inte kommer med dagvattensystemet och kväve från halkbekämpning.  Urea 

används för halkbekämpning under kalla år därför kan kväveutsläppet från flygverksamheten 

sannolikt vara betydande.   

 

Urea bildar ammoniak och ammoniakhalten är till stor del beroende av pH som inte redovisas 

i utredningen. Nämnden vill därför att utredningen kompletteras med uppgifter om 

användning av urea i ton för olika typiska vintrar. Nämnden vill också att försvaret redovisar 

ett förslag på åtgärd för att minska utsläppet. Detta bör göras för dagvattenutsläpp 1 som har 

största upptagningsområdet och flödet.  

 

Nämnden konstaterar att det, för Fyrisån, inte finns några platsspecifika riktvärden framtagna 

för utsläpp av dagvatten.  Nämnden brukar använda värden framtagna för stockholmsregionen 

och till en del även Göteborgs riktvärden. Försvaret har så långt möjligt använt Stockholms 

riktvärden. Dessa tar hänsyn till förhållandena där men nämnden anser att de tills vidare borde 

kunna användas som villkor. För kväve bedömer nämnden att riktvärdet måste justeras uppåt 

med hänsyn tagen till att så stor andel av arealen är jordbruksmark. Riktvärdet får dock inte 

sättas så högt att frågan glöms bort. Efter ytterligare undersökning av kvävet som försvaret 

föreslår kan ett i sammanhanget rimligt riktvärde föreslås.   

 

I utredningen finns en bra genomgång av från vattenförbundet tillgängliga data för Fyrisån. 

Problemet är att försvaret analyserat på ofiltrerat vatten (vilket är det vanliga för 

recipientvatten) medan presenterade värden från vattenförbundet är baserat på filtrerade 

prover. Nämnden vill att detta kommenteras och bedöms i utredningen.  

 

Försvaret pekar i utredningen på liten påverkan avseende övriga undersökta parametrar. Det 

hade varit bra om försvaret valt att också presentera de årliga utsläppen. Nu visas mängder ut 

från utsläppspunkterna för respektive mätperiod.   

 

 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Nilsson 

ordförande  miljödirektör 
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