
MILJÖRAPPORT 

Grunddel För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2018 version: 3

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN
Verksamhetsutövare:
Sevab Vatten
Organisationsnummer:
556527-5764

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Anlaggningsnummer:
0486-050-005
Anlaggningsnamn:
Mariefreds Avloppsreningsverk
Postnummer:
645 80
Ort:
STRÄNGNÄS
Besöksadress för anl.:
Mariefreds avloppsreningsverk
Fastighetsbeteckningar:
ÄRNÄS 1:4
Kommun:
Strängnäs
Huvudverksamhet och verksamhetskod:
90.10 (Rening av avloppsvatten)
Sidoverksamheter och verksamhetskoder:

Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF:

Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF:

EPRTR huvudverksamhet:
 (<Ej angiven>)
EPRTR biverksamheter:

Kod för farliga ämnen:

Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252:
Nej
Anläggningen omfattas av Förordning 2013:253:
Nej
Produktionsenhet:

Produktionsenheter som inte omfattas av Förordning 2013:252 eller 2013:253:

Tillsynsmyndighet:
Kommun
Miljöledningssystem:
Ja
Koordinater:
6573129 x 628640
Länk till anläggningens hemsida:

Inlämnad:2019-06-13 15:40:59
Version:3 Observera att detta är en uppdaterad miljörapport som ersätter tidigare versioner. 1 / 2



MILJÖRAPPORT 

Grunddel För Mariefreds Avloppsreningsverk(0486-050-005) år: 2018 version: 3

KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN
Förnamn:
Peter
Efternamn:
Andersson
Telefonnummer:
070-0862625
Telefaxnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
peter.andersson@esem.se
c/o:

Gatu-/boxadress:
Box 32
Postnummer:
645 21
Postort:
Strängnäs

JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV MILJÖRAPPORT
Förnamn:
Mats-Erik
Efternamn:
Olofsson
Telefonnummer:
070-3895870
Telefaxnummer:

Mobiltelefonnummer:

E-postadress:
mats-erik.olofsson@esem.se
c/o:

Gatu-/boxadress:
Box 32
Postnummer:
645 21
Postort:
Strängnäs

Inlämnad:2019-06-13 15:40:59
Version:3 Observera att detta är en uppdaterad miljörapport som ersätter tidigare versioner. 2 / 2



 

1 

 

2018 års miljörapport Mariefreds reningsverk 
 

Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 
1. Verksamhetsbeskrivning  
5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 

påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 

 

Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att 

t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller 

genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande 

transporter. 
 

Verksamhetsbeskrivning  
Mariefreds reningsverk ska betraktas som B-anläggning enligt verksamhetskod 90.10. i 
Miljöprövningsförordningen (2013:251) 28 kap § 1.  
 

Ledningsnätet som pumpar spillvatten till Mariefreds reningsverk är 52 km långt och har 14 
pumpstationer. 
 
Reningen av avloppsvatten på Mariefreds reningsverk sker i tre steg mekanisk rening, biologisk rening 
och kemisk rening. 
 
Vattnet renas med avseende på slam, suspenderat organiskt material samt fosfor. Den mekaniska 
reningen består av tre roterande silar. Därefter leds vattnet till två försedimenteringsbassänger, 
utrustade med kedjeslamskrapor. I dessa bassänger avskiljs slam ifrån vattnet via sedimentering, sk. 
primärslam. En viss del av slammet flyter upp till ytan och bildar flytslam. Det bildade primär- och 
flytslammet avskiljs med hjälp av slamskraporna. Flytslammet pumpas tillbaka till inloppet på 
reningsverket. Primärslammet pumpas till ett luftat slamlager. Renset lossas och tvättas ifrån silarna 
genom backspolning med hjälp av vatten. Renset pressas ihop och det vatten som avskiljs vid 
pressningen samt tvättvattnet går tillbaka till inloppet till reningsverket. Renset samlas i en container 
och skickas sedan iväg till förbränning.  
 
Den biologiska reningen består av en biobädd.  
 
Vid den kemisk rening tillsätts kemikalier för att rena vattnet från fosfor. Som fällningskemikalie 
används Ecoflock 90. Slutsedimenteringsbassänger är utrustade med bottenskrapor. Det separerade 
slammet från slutsedimenteringen leds till samma luftade slamlager som primärslammet.  
 
Färdigbehandlat avloppsvatten leds under vinterhalvåret (1 oktober–30 april) ut i Ärnäsviken i Mälaren. 
Under sommarhalvåret (1 maj–30 september) leds det färdigbehandlade vattnet först via ett vassbälte 
innan det når Ärnäsviken i Mälaren. 
 
Dimensionerade belastning på Marifreds reningsverk är följande för parametrarna: 

• BOD7 - 420 kg/d 

• P-Tot- – 17 kg/d 

• Qdim – 384 m3/h 
 
Miljöpåverkan  
Mariefreds avloppsreningsverk har en positiv påverkan på miljön genom den rening som görs av 
avloppsvattnet från Mariefred med omnejd innan det släpps ut i Mälaren. Detta bidrar till att minska 
övergödningen i Mälaren samt i slutändan Östersjön 
 
Den negativa miljöpåverkan från Mariefreds avloppsreningsverk samt tillhörande avloppsledningsnät 
utgörs främst utsläpp till vatten av näringsämnen som kväve, fosfor, biologiska syreförbrukande 
ämnen (BOD), kemiskt syreförbrukande ämnen (COD), metaller och det som vanligtvis finns i renat 
avloppsvatten samt lukt. 
 
Förändringar under 2018 
Inga förändringar under året. 
 



 

2 

 

 
2. Tillstånd 
5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 

motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 

 

Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas 

under punkt 9. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2004-06-01 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Länsstyrelsen lämnar Strängnäs kommun tillstånd att 
enligt miljöbalken att på fastigheten Ärnäs 1:4 i 
Strängnäs kommun utöka driften av 
avloppsreningsanläggningen upp till en anslutning av 
9 500 pe samt till anläggande och drift av biologiska 
slamfilter för slambehandling. 

 
3. Anmälningsärenden beslutade under året  
5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 

ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  samt en kort  redovisning av vad beslutet 

eller besluten avser.  
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

   

   

 
4. Andra gällande beslut  
5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 

redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 

industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens 

och statusrapport enligt 5 b §. 

 

Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 

förelägganden mm. 

 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

   

 
5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 
Namn: 

Samhällsbyggnadsnämnden, Strängnäs kommun 

 

 
6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

Tillståndsgiven mängd /annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

9 500 pe 3 780 pe 

Kommentar: 

 
Beräknat enligt 70g BOD/person och dygn. 
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7. Gällande villkor i tillstånd  
5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsak enligt 
vad kommunen har angivit i ansökningshandlingar 
eller i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat 
framgår av nedanstående villkor. Ändringar i 
verksamheten, som kan vara anmälningspliktiga 
enligt miljöbalken, skall redovisas till 
tillsynsmyndigheten i god tid innan de genomförs 

Villkoret är uppfyllt. Reningsverket bedrivs i 
huvudsak enligt vad kommunen har angivit i 
ansökningshandlingar eller i övrigt åtagit sig i 
ärendet. Inga anmälningspliktiga ändringar 
utfördes under 2018. 

2. Berörd personal skall vara informerad om 
innehållet i beslutet.  

Villkoret är uppfyllt. Berörd personal är informerad 
om villkoren i beslutet.  

3. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att 
högsta möjliga reningseffekt uppnås med teknisk 
och ekonomiskt rimliga insatser 

Villkoret är uppfyllt. Reningsanläggningen drivs så 
att högsta möjliga reningseffekt ska uppnås med 
tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. 

4. Vid haverier och ombyggnads- eller 
underhållsarbeten på 
avloppsreningsanläggningen, pumpstationer eller 
ledningsnät som medför att reningsanläggningen 
eller pumpstationer helt eller delvis måste tas ur 
drift, får tillsynsmyndigheten medge att 
utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. 
Tillsynsmyndigheten får därvid föreskriva att 
nödvändiga motåtgärder skall vidtas för att 
begränsa föroreningsutsläppen.  

Villkoret är uppfyllt. 

5. Reningsverket skall vara förberett för 
desinfektion av utgående avloppsvatten.  

Reningsverket är förberett för desinfektion.  
 

6. Bräddavlopp och nödavlopp skall vara försedda 
med galler eller motsvarande 
avskiljningsanordningar.  

Avskiljningsanordningar för bräddat vatten 
installeras efterhand i samband med att 
anläggningarna moderniseras. 

7. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras 
anläggningen i sådan mängd eller av sådan 
beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts 
eller som medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.  

Villkoret är uppfyllt. Inget industriellt avloppsvatten 
tillfördes reningsverket under 2018 som påverkat 
anläggningens funktion (det finns inga 
anmälningar från verksamheter enligt kraven i 
ABVA) 

8. Avloppsvattnet från reningsanläggningen skall 
från och med den 1 oktober till och med 30 april 
efter rening avledas till en utsläppspunkt i 
Ärnäsviken, markerad med A kartan i figur 5.1. 
Från och med den 1 maj till och med den 31 
september skall, såvida inte tillsynsmyndigheten 
föreskriver annat, det renade avloppsvattnet 
avledas till den utsläppspunkt i vassbältet som 
markeras med B på samma karta 

Villkoret är uppfyllt. Avloppsvattnet avleds till en 
utsläppspunkt i Ärnäsviken under 1 oktober – 30 
maj markerat på kartan med A. Avloppsvattnet 
avleds till en utsläppspunkt markerad B på kartan 
under 1 maj – 31 september. 
 

9. Utsläppspunkt B skall, vid utsläpp av 
avloppsvatten i denna punkt, vara försedd med 
informationsskyltar som informerar allmänheten 
om att utsläpp av renat avloppsvatten sker samt 
att bad och fiske är olämpligt i anslutning till 
utsläppspunkten.  

Villkoret är uppfyllt. Utsläppspunkten är försedd 
med informationsskyltar.  

10. De biologiska slamfiltrens botten och sidor 
skall vara så täta att förorenat vatten inte läcker ut 
i sidorna eller infiltrerar ned till grundvattnet. 
Grundvatten får heller inte läcka in i de biologiska 
slamfiltren.  

Villkoret är uppfyllt. De biologiska slamfiltrenas 
botten och sidor är täta att förorenat vatten inte 
läcker ut i sidorna eller infiltrerar ned till 
grundvattnet. Grundvatten läcker inte heller in i de 
biologiska slamfiltren. Botten och sidor är täckta 
med gummiduk.  
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11. De biologiska slamfiltren skall vara inhägnade 
och omgivna av en skyddszon på minst 3 m som 
ska vara bevuxen med växter som effektivt 
minskar tillgängligheten för människor och större 
djur. I anslutning till infartsvägen till de biologiska 
slamfiltren skall informationsskyltar sättas upp 
som informerar allmänheten om att slambädden 
kan innehålla smittsamma organismer.  

Villkoret är uppfyllt. Det biologiska slamfiltret är 
inhägnat med elstängsel bevuxen växtzon på 3 m 
finns ej då det skulle innebär att filtren inte går att 
tömma. Informationsskylten stals under året men 
ersattes av en ny.  

12. Om störningar för närboende uppstår, t ex av 
dålig lukt eller flugor skall åtgärder snarast vidtas i 
samråd i samråd med tillsynsmyndigheten för att 
medverka problemen.  

Klagomål på dålig lukt har förekommit i samband 
med att slam transporterades till bäddarna med 
sugbil från sedimenteringsbassängerna. 
 
Åtgärd mot det är att i framtiden informera 
närboende om att den typen av aktivitet kommer 
pågå under en begränsad tid.  
 
Klagomål har även förekommit då verkets intag 
bräddade och vad som antogs vara flockar från 
verket fanns vid en närliggande privat badplats.  
 
Åtgärd mot det är att ytterligare ett larm har lagts 
till som i ett tidigare skede kommer varna om att 
bräddning är på väg att uppstå.  

13. Vid återanvändning av skördad biomassa och 
slam från de biologiska slamfiltren skall biomassa 
och slam hanteras på ett sådant sätt att spridning 
av sjukdomsframkallande organismer förhindras.  

Analyser på slammet redovisas i 
emissionsdeklarationen  

14. För spillvattennätet skall det alltid finnas en 
aktuell saneringsplan. Saneringsplanen skall 
revideras varje år under januari och omfatta en 
framförhållning om tre år. För ett år skall 
redovisas de åtgärder som beslutats genomföras 
innevarande år och för de övriga åren skall förslag 
på åtgärder anges. Revideringen skall ske i 
samarbete med tillsynsmyndigheten och även 
omfatta en översyn av målet för planen.  

Reinvesteringsplan Ledningsnätet VA Strängnäs 
kommun 2019-2024 ersätter saneringsplanen. 
Godkänt av tillsynsmyndigheten 2019-02-08. 

15. Resthalterna av organiska ämnen och fosfor i 
det behandlade avloppsvattnet får, som 
gränsvärden inte överstiga 10 mg BOD7 och 0,3 
mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärde 
för kalenderår.  

Villkoret uppfylls. 
Medelvärde för kalenderår  
 
BOD7 mg/l       5                     P-tot mg/l   0,2 
 

16. Resthalterna av organiska ämnen och fosfor i 
det behandlade avloppsvattnet får, som riktvärden 
inte överstiga 10 mg BOD7 och 0,3 mg totalfosfor 
per liter, beräknat som medelvärde för kvartal.  

 
Kvartal        BOD7 [mg/l]            P-tot [mg/l] 
 

1   4                            0,3             
2   7                            0,3      
3   4                            0,1 
4   4                            0,0 

 
Villkoret för BOD7 är uppfyllt. Riktvärdet för 
totalfosfor överskreds första kvartalet. 

17. Kemiska produkter och farligt avfall skall 
förvaras på torr och mot omgivningen tät plats så 
att eventuellt läckage inte kan förorena 
omgivningen. Ovanstående ämnen samt bränsle i 
flytande form skall förvaras invallade. Invallningen 
ska rymma minst hela det största kärlets volym 
samt 10 % av övriga kärls volym som förvaras i 
invallningen.  

Villkoret är uppfyllt. Kemiska produkter förvaras i 
tankar, både i reningshallen och i intilliggande hus 
med invallning. 

18. Val och byte av kemikalier får sker endast 
efter godkännande av tillsynsmyndigheten.  

Samma som föregående år. 
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19. Buller för anläggningen skall begränsas så att 
det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än 
50 dB(A) vardagar måndag-fredag dagtid (kl 07-
18. 40 dB(A) nattetid, (kl 20-07). 45 dB(A) övrig 
tid. Momentana ljud nattetid (kl 22-07) för ej 
överskrida 55 dB(A).  

Inga klagomål har förekommit och därför har inga 
mätningar av bullernivåer vid närmaste 
fastighetsgräns utförts. Verksamhetsutövaren 
utgår ifrån att bullernivåer från verksamheten är 
begränsade inom rammen för tillståndsbeslut.  

20. Ett aktuellt kontrollprogram skall finnas för 
verksamheten och följas. Programmet skall bland 
annat ange hur utsläppen ska kontrolleras med 
avseende på mätmetod, mätfrekvens och 
utvärderingsmetod. Till grund för 
kontrollprogrammet skall bland annat ligga 
naturvårdsverkets föreskrifter om rening från av 
avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS:1994:7). 
Förslag till kontrollprogram skall lämnas till 
tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att 
detta beslut vunnit laga kraft.  

Gällande kontrollprogram är fastställt 2017-10-16 

 

 
8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 

utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa 

 

Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 

verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och 

råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  Värden till följd av villkor 

redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. 

Föroreningsbelastningen redovisas i emissionsdeklarationen och beräknas på utgående flöde. 
 
Utsläppsvärdena på utgående vatten från reningsverkets utsläppspunkt och redovisas i 
emissionsdeklarationen.  
 

Reningsgrad  

P BOD 

96 % 97 % 

 
Vattenprover skickas till Alcontrol i Linköping för analys. Analyssvaren ligger till grund för beräkning 
av föroreningsbelastning i inkommande spillvatten och utsläppsmängd i behandlat utgående vatten. 
 
Råvaruförbrukning/kemikalieförbrukning 
Förbrukningen av fällningskemikalien Eco flock 90 var 127 m3. 
 
Avfallsproduktion 
Farligt avfall alstras på verket i ringa mängder.  
 
Energiförbrukning 

 379 MWh el har förbrukats på reningsverket

 

 
9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för 

att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

 
 
2018-08-14 inspektion av miljöenheten på reningsverket utan anmärkning. 
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 10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  
5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 

olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 

För miljön eller människors hälsa.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

 
Bräddning vid pumpstationerna och reningsverk 
Bräddningar vid pumpstationerna registreras i driftdator med hur lång tid bräddningen pågått, inte hur 
mycket vatten som bräddas. Utifrån bräddad tid beräknas hur stor volym som bräddat Bräddningarna 
beror i huvudsak på att ledningsnätet belastas av ovidkommande vatten vid häftigt eller långvarigt 
regnväder. Antal bräddningar och volym redovisas i ED.  
 
Driftstörning reningsverk 
Stopp i två av tre pumpar den 22 juni på grund av trasor och annat som fastnat i pumparna. Pumparna 
rengjordes och vattenprover togs i viken då boende i närliggande vik anmälde illaluktande och 
smutsigt vatten i viken.  
 
Driftstörningar  
Driftstörningar rapporters löpande till Miljöenheten på kommunen. 
 

 

 
11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 
5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 

förbrukning av råvaror och energi.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

Ingen förändring under 2018 

 
 12. Ersättning av kemiska produkter mm  
5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors 

hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

 
 

Kemiska produkter som används inom verksamheten är av samma art som tidigare år. 
 

 
13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 

verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
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Sopor som alstras, sorteras och bortforslas av driftspersonalen till Strängnäs reningsverk eller lämnas 
direkt till Kvittens miljöstation för återvinning och i tillämpliga fall förbränning. Rens från grovreningen 
hämtas och skickas till förbränning.  
 
Inga åtgärder har vidtagits för att minska volymen från verksamheten. 
 

 
14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 
5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan 

ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

  

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

 
Varje år kalibreras mätutrustning (flödesmätare, pH mätare mm) av de externa företagen MJK och 
Siemens. Dessutom utförs regelbundna kalibreringar av mätinstrument internt av driftpersonalen enligt 
fastställt schema.   
 

 
15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 

miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder 

detta eventuellt har resulterat i.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

 
Det tas analyser på slammet en i kvartalet. 

 

Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och 

kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 
5 h §. NFS 2016:6  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 

föreskrifterna. 

 

Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 

jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 

 

 

Max GVB är beräknad utifrån riktlinjerna från naturvårdsverket. Det omfattar inte bara verksamhetsår 
2018 utan fram till år 2026. 
 
Begränsningsvärden i § 8 uppfylls och är även angivna i ED.  
§ 9 i förordningen är inte aktuell för avloppsreningsverk av storleken <10 000 personekvivalenter. 
 
Det finns kontinuerlig flödesmätning på utgående vatten och vatten som bräddar före och från 
reningsverket. Tids- och flödesproportionell provtagning saknas för bräddat vatten. 
Framtaget provtagningsschema följer kraven i förordningen vad gäller alternerande av 
provtagningsdygn men helgdygnsprovtagning saknas. Provtagning sker vid i samma väldefinierade 
punkt. Proverna fryses ner efter provtagning. 
 
Metoder som används vid analys av avloppsproverna för N-tot och COD är likvärda enligt Alcontrol. 
Analyser sker på ofiltrerade, sedimenterade och homogeniserade prov. 
 
Mätutrusning och provtagare underhålls enligt fastställda rutiner och dokumenteras. 
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Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2 om skydd för 

miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 
5 i §. SNFS 1994:2  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 

föreskrifterna. 

 

Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 

jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 

 

 

Kommenterad sammanfattning: 
Jorden som slammet spridits på är av klass III och IV och mängd fosfor och ammonium som spridits 
håller sig inom de gränser som anges i bilaga A. Slammet som transporterades från MARV lagrades 
på stuka innan det brukades ner i samband med spridning. På marken där slammet spreds ska det 
odlas höstvete och är inget som anges i § 7. Provtagning av åkermarken har skett av halten kadmium 
och den är under gränsvärdet som anges i bilaga B. Mängden kadmium som spridits per hektar är 
under angivet gränsvärde.  
 
Provtagning av åkermarken har genomförts av spridaren och producenten av slammet har tagit prover 
av slammet som anges i § 7. Spridaren av slammet har fått tagit del av provresultaten skriftligen i form 
av analysprotokoll som visar slammets sammansättning. Övrig information har meddelat muntligt.  
 
Producenten av slammet har upprättat ett register med adress till de som mottagit slam från 
avloppsreningsverket. All data kring avloppsslammet har meddelats tillsynsmyndighet i den årliga 
gängse miljörapporteringen. 
 

 

 

 

Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 

 
 

 

 


