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Underrättelse till Danmark i enlighet med ECE-konventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 

(Esbokonventionen) om planerna på utökad verksamhet vid Sjölunda 

avloppsreningsverk i Malmö, Sverige. 
 

Naturvårdsverket underrättar i enlighet med artikel 3 i Esbokonventionen härmed 

de danska myndigheterna om VA SYD:s planer för fortsatt och utökad 

verksamhet vid Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. 

 

VA SYD har för avsikt att söka tillstånd för om- och utbyggnad av, samt utökad 

verksamhet vid, Sjölunda avloppsreningsverk, därtill anläggande av tillhörande 

avloppstunnlar och pumpstation samt anläggande av utloppsledningar i Öresund. 

Utbyggnaden av avloppsreningsverket omfattar en kapacitetsökning från dagens 

anslutning om ca 360 000 personer till ca 785 000 år 2045. Det motsvarar en 

kapacitet om ca 800 000 personekvivalenter. 

 

Verksamheten ska prövas enligt miljöbalken (1998:808). Den planerade 

verksamheten kommer ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 

kap. miljöbalken (MB), tillstånd om områdesskydd enligt 7 kap. MB samt för 

vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. 

 

VA SYD har gjort bedömningen att den planerade verksamheten inte medför 

någon betydande gränsöverskridande påverkan vid vare sig normal drift eller vid 

ett eventuellt haveri. Esbokonventionens bilaga I anger avloppsreningsverk med 

en kapacitet av mer än 150 000 personekvivalenter som en verksamhet som 

upphovslandet ska underrätta eventuellt påverkad stat om i det fall 

gränsöverskridande påverkan kan antas, Naturvårdsverket gör därför 

bedömningen att Danmark ska underrättas och ges möjlighet att lämna besked om 

önskan om fortsatt deltagande eller ej.  
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Bifogat detta brev följer ett missiv framtaget av bolaget för att tydliggöra VA 

SYD:s bedömning samt läsanvisningar för att underlätta orienteringen till 

relevanta delar av samrådsunderlaget. Vidare biläggs samrådsunderlaget som 

bilaga 1-4 samt en särskild utredning som framtagits för att beskriva spridning av 

avloppsvatten till danskt territorialområde vid utsläpp eller haveri, bilaga 5.   

 

När eventuella kommentarer från Danmark lämnats behandlas dessa i 

miljökonsekvensbeskrivningen och lämnas med övriga kompletteringar till 

ansökan. Vid kungörelse av ansökan kommer samråd enligt Esbokonventionen 

artikel 4–5 genomföras om Danmark önskar delta vidare i förfarandet avseende 

miljöbedömningen. 

 

På grund av filernas storlek hittar ni bilaga 1–4 via länken: 

https://vasyd.sharefile.com/samrådsfiler. Övriga filer biläggs. 

 

 
 

 

Naturvårdsverket ber om svar på denna underrättelse senast den 19 januari 2022 vad 

gäller: 

 

• Bekräftelse på mottagande av underrättelse 

• Besked om Danmark avser att delta i förfarandet avseende miljödömningen 

• Synpunkter på vad som bör ingå i den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen 

• Förmedling av eventuella synpunkter från myndigheter och allmänheten i  

 Danmark. 

 

Svar på denna underrättelse sänds till registrator@naturvardsverket.se ange 

ärendenummer NV-08548-21. 

 

För frågor om underrättelsen vänligen kontakta Naturvårdsverket, 

Richard Kristoffersson richard.kristoffersson@naturvardsverket.se tel +46 10 698 17 

69. 

 

 

Beslut om denna skrivelse har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

För Naturvårdsverket 

 
 

Ulrika Gunnesby 

Biträdande Enhetschef  Richard Kristoffersson 

Point of Contact för Esbokonventionen 
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Bilagor: 

Missiv från ombud 

PM Spridning av avloppsvatten till danskt territorialvatten 

 

 

 

Kopia: 

Miljödepartementet, Emma Sjöberg  

Länsstyrelsen Skåne, Susanne Eriksson 

VA SYD, Lena Hellberg 

 

 

 


