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2018 års miljörapport Strängnäs 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.

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

Distributionsnätet för spillvatten är 266 km och det finns 56 pumpstationer som pumpar spillvattnet till 
Strängnäs reningsverk. 

Reningen av avloppsvatten på Strängnäs reningsverk sker i fyra steg: 
1. mekanisk rening 
2. biologisk rening 
3. kemisk rening  
4. våtmarksrening 

I den mekaniska reningen passerar vattnet ett galler, ett sandfång och en försedimenteringsbassäng. I 
denna bassäng avskiljs slam ifrån vattnet via sedimentering. Den biologiska reningen består av en 
biobädd och kväverening. Den kemiska reningen består av sedimenteringsbassänger där en 
fällningskemikalie innehållande polyaluminumklorid tillsätts. Slam som avskiljs i slutsedimenteringen 
pumpas tillbaka till den mekaniska reningen för att avskiljas i försedimenteringen. Slutligen passerar 
vattnet en konstgjord våtmark, bestående av tre dammar, där det genomgår ytterligare polering innan 
det släpps ut i recipienten. I de fyra reningsstegen renas vattnet med avseende på slam, suspenderat 
organiskt material, kväve samt fosfor. Den dimensionerade belastningen för reningsverket är följande 
för nedanstående parametrar: 
BOD7 - 2 400 kg/d 
Tot-N – 420 kg/d 
Tot-P – 85 kg/d 
Qdim – 535 m3/h 

Recipienten för renat avloppsvatten är Mälaren. 

Slam tas ut från försedimenteringen och slamavvattning sker genom centrifugering. Innan centrifugen 
tillförs polymer till slammet. Rejektvattnet som avskiljs vid centrifugeringen pumpas tillbaka till inloppet 
till reningsverket. Avvattnat slam pumpas från centrifugen ut till mellanlagringsplattan som rymmer ca 
1 års produktion. Från slamplattorna transporteras slammet vidare till gödning för åkermark för att 
återföra näringsämnen till marken. 

Rens ifrån siltrummorna i grovreningen i reningsprocessen samlas upp i en container som hämtas 2 
ggr/vecka och skickas till förbränning tillsammans med kommunens övriga hushållsavfall. 

Utöver det slam och rens som uppkommer som processavfall så genererar även anläggningen 
följande avfallsfraktioner: 
• Metall 
• Hårdplast 
• Brännbart material, t ex mjukplast, papper och tidningar 
• Wellpapp 
• Miljöfarligt avfall, t ex batterier, spillolja, färgrester och kemikalier 

På reningsverket sorteras det avfall som uppkommer och därefter transporteras det av godkänd 
speditör till Kvittens återvinningsstation och i tillämpliga fall förbränning. 
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Reningsverket tar även emot lakvatten från Kvitten. Lakvattenflödet under 2018 var 6 312m3. 
 
Miljöpåverkan  
Strängnäs avloppsreningsverk har en positiv påverkan på miljön genom den rening som görs av 
avloppsvattnet från Strängnäs med omnejd innan det släpps ut i Mälaren. Detta bidrar till att minska 
övergödningen i Mälaren samt i slutändan Östersjön 
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 året 
Processen att söka nytt tillstånd för Strängnäs reningsverket pågår och underlag för nytt tillstånd är 
skrivet och inskickat till myndighet.  
 

 
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  

1995-01-12 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Länsstyrelsen lämnar Strängnäs kommun tillstånd för 
fortsatt utsläpp av avloppsvatten från tätorterna 
Strängnäs, Härad, Länna, Vansö och Stallarholmen, 
efter behandling i Strängnäs avloppsreningsverk. 
Tillstånd meddelas för en maximal anslutning av 
50 000 pe till avloppsreningsverket. 

1998-05-11 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Länsstyrelsen lämnar Strängnäs kommun tillstånd till 
anläggande av och drift av våtmark för slutpolering 
av avloppsvatten, från Strängnäs 
avloppsreningsverk, på fastigheten Strängnäs 3:1 i 
Strängnäs kommun. 

1999-06-24 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att 
lämna Strängnäs kommun tillstånd enligt 
miljöskyddslagen att nyttja föreslagen utsläppspunkt 
500 m söder om den befintliga utsläppspunkten i 
Ulvhällsfjärden 

2000-02-23 Länsstyrelsen 
Södermanlands län 

Länsstyrelsen beslutar att det slutgiltiga villkoret för 
saneringsplan för spillvattennätet. 
 

2015-01-26 Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen Uppsala län 

Ändring av villkor avseende mottagning och 
behandling av externslam vid Strängnäs 
avloppsreningsverk Strängnäs 3:1 i Strängnäs 
kommun 

 
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  

2018-06-11 Miljöenheten 
Strängnäs kommun 

Byggnation av ny anläggning för rötning av 
avloppsslam, samt utvinning av energi ur biogas. 
Miljöenheten bedömer att det ryms inom gällande 
tillstånd enligt brev 2018-08-02 
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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: 

 

 
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 

50 000 pe 17 354 pe 

Kommentar: 

 
Beräknat enligt 70g BOD/person och dygn.  

 

 

 
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 

A1 (Beslut 1998 villkor 1-6 ersätter beslut 1995) 
Avloppsvattnet ska behandlas i reningsanläggning 
för mekanisk, biologisk och kemisk samt genomgå 
polering i våtmark, allt utfört och drivet i 
huvudsaklig överenskommelse med vad 
kommunen angivit i ansökningshandlingarna eller 
i övrigt åtagit sig, dock med beaktande av de 
undantag som efterföljande villkor kan föranleda. 
Mindre ändringar får dock vidtas efter 
godkännande av tillsynsmyndigheten förutsatt att 
ändringen inte bedöms medföra ökning av 
förorening eller annan störning till följ av 
verksamheten. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan. 
Avloppsvatten behandlas i reningsanläggning för 
mekanisk, biologisk och kemisk samt genomgå 
polering i våtmark.    
 
Mindre ändringar vidtas efter godkännande av 
tillsynsmyndigheten. Inga mindre ändringar som 
skulle föranleda godkännande från 
tillsynsmyndigheten har utförts under 2018. 

 

A1 villkor 2  
Vid återanvändning av skördad biomassa och 
bottenslam/sediment från våtmarken skall det 
behandlas på sådant sätt att spridning av 
sjukdomsframkallande organismer förhindras.    

Arbetet med att ta upp sediment ur 
våtmarksdamarna påbörjades 2017 och 
avslutades 2018 och avvattnas nu och 
avsättningen är inte klar ännu. 
Avsättning bestäms efter analys av sedimentet 
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A1 villkor 3  
Dammarnas och dikens botten och sidor ska vara 
så täta att avloppsvattnet inte läcker ut i sidorna 
eller infiltrerar ned till grundvattnet. Grundvatten 
får inte heller läcka in i våtmarken. 

Dammarnas och dikenas botten och sidor är 
konstruerad att de inte ska läcka ut vatten och 
infiltrera ner till grundvattnet. Botten och sidor är 
täckta med gummiduk. Förbindelserna mellan 
dammarna är utförda med hjälp av betongledning 
och brunnar.  

A1 villkor 4  
Arbetet med att anlägga våtmarken ska 
dokumenteras och kvalitetssäkras så att 
kommunen kan visa att villkor 3 uppfylls. 

Arbetet med att anlägga våtmarken har 
dokumenteras och kvalitetssäkras så att villkor 3 i 
beslutet från 1998 uppfylls.  

A1 villkor 5  
Väl synliga informationsskyltar skall finnas i 
anslutning till våtmarken som talar om att det är 
avloppsvatten som behandlas i våtmarken 

Informationsskyltar finns i anslutning till våtmarken 

A1 villkor 6  
För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram. 
Förslag till kontrollprogram, anpassat till 
förändringen av verksamheten, skall inges till 
tillsynsmyndigheten senast 1 månad innan 
våtmarken tas i drift. 
Ersätter andra delen i villkor C 1 beslut 1995 

Ett kontrollprogram för våtmark har tagits i 
samband med kontrollprogram för hela 
verksamheten.  
Uppdaterat kontrollprogram godkänt 2017-10-16 

A2 (Beslut 2015) 
Slam från andra avloppsreningsanläggningar, 
enskilda slamavskiljare och slutna tankar ej får 
tillföras reningsverkets vattenbehandlingsdel i 
större volym än 14 000 kubikmeter per år. 
Tillförsel av slam får endast ske vid 
avloppsreningsverket. 

Villkoret uppfyllt. Under 2018 har tagits emot ca   
7 649 m3 externslam. 
 

A3 (Beslut 1995) 
Reningsverket skall före utgången av år 1998 
kompletteras för förbättrad kvävereduktion så att 
kvävehalten i utgående renat avloppsvatten som 
årsmedelvärde understiger 15 mg/l totalt kväve 
per liter. 

Villkoret uppfyllt. Reningsverket kompletteras med 
kväverening före 31/12 1998.  
 

A 4 (Beslut 1995) 
Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att 
högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt 
och ekonomiskt rimliga insatser. 

Villkoret uppfyllt. Reningsanläggning drivs ständigt 
så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 
teknisk och ekonomisk rimliga insatser.  

A 5 (Beslut 1995) 
Vid reningsanläggningen skall finnas uppdaterade 
skötsel- och driftinstruktioner. 

Villkoret uppfyllt. Det finns uppdaterade skötsel- 
och driftinstruktioner vid reningsanläggningen. 

B 1 (Beslut 1995) 
Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får 
som gränsvärde ej överstiga 10 mg BOD7 och 0,3 
mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärde 
för kvartal. 

Villkoret för P-tot är uppfyllt Gränsvärdet för BOD7 
överskreds under andra kvartalet. Se punkt 9. 
 
Kvartal  BOD7         [mg/l] 
 

1            9 
2           15 
3            3 
4            2 

 
Kvartal   P-tot          [mg/l] 
 

1          0,2 
2          0,3 
3          0,2 
4          0,1 
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B 2 (Beslut 1995) 
Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får 
som riktvärde ej överstiga 10 mg BOD7 och 0,3 
mg totalfosfor per liter, beräknat som medelvärde 
för månad. 

Villkoret för P-tot överskreds i juni och för BOD7 i 
januari och maj. Se punkt 10. 
 
BOD7          [mg/l]              P-tot           [mg/l] 
 
Jan               12                                      0,2 
Feb               5,1                                     0,1 
Mars             7,2                                     0,3 
April              7,1                                     0,3 
Maj                26                                      0,3 
Juni               9,7                                     0,5 
Juli                4,9                                     0,1 
Aug               1,9                                     0,2 
Sep               2,1                                     0,2 
Okt                1,5                                     0,2 
Nov               1,8                                     0,1 
Dec               1,5                                     0,1 
 

B 3 (Beslut 1995) 
Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får 
som riktvärde ej överstiga 15 mg totalkväve per 
liter, beräknat som medelvärde för år. 

Villkoret uppfyllt.  
 
Tot N årsmedelvärdet 12 mg/l 
 

C 1 (Beslut 1995) 
Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens 
funktion och tillståndet i recipienten jämte 
journalföring och rapportering av resultaten ska 
ske i huvudsaklig överensstämmelse med 
naturvårdsverkets allmänna råd rörande kontroll 
av kommunala avloppsanläggningar  
Andra delen av villkor C1 ersätts med villkor nr. 6 
från 1998 års beslut 246-221-1998 

Fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens 
funktion och tillståndet i recipienten jämte 
journalföring och rapportering av resultaten sker i 
huvudsaklig överensstämmelse med 
naturvårdsverkets allmänna råd rörande kontroll 
av kommunala avloppsanläggningar. 

C 2 (Beslut 1995) 
Vid ombyggnads- eller underhållsarbete som 
medför att reningsanläggningen 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 föroreningsutsläppet. 

Villkoret uppfylls. 

D 1 (Beslut 1995) 
Reningsverket skall vara förberett för desinfektion 
av utgående avloppsvatten. Desinfektion ska 
företas i den omfattningen om hälsovårdande 
myndigheter finner erforderligt. 

Reningsverket är förberett för desinfektion.  

D 2 (Beslut 1995) 
Slamhantering vid reningsverket och vid slutligt 
omhändertagande av slammet skall ske på sådant 
sätt att olägenheter för omgivningen inte 
uppkommer samt i huvudsakligt 
överenskommelse med naturvårdsverkets 
allmänna råd för hantering av slam från 
avloppsreningsverk.  
 
Slam som uppkommer vid avloppsanläggningen 
skall senast före 1 januari 1999 behandlas så att 
fullgod stabilisering av slammet uppnås. 

Avvattnat lagras på en slamplatta. Vid lastning 
och borttransport av slammet kan olägenhet i form 
av lukt förekomma.  
 
I dagsläget stabiliseras slammet på reningsverket 
via lagring innan vidare transport och användning. 
Det avvattnade slammet leds med skruvpump ut 
på en slamlagringsplatta. Det finns även en extra 
slamplatta som slammet kan flyttas över till. 
Vattnet från slamplatta avleds till vidare rening i 
reningsverket.  

D 3 (Beslut 1995) 
Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över 
och underhållas i syfte att så långt som möjligt 
dels begränsa tillflödet till reningsverket av grund- 
och dräneringsvatten och dels för att förhindra 
utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat 
bräddvatten. 

Översyn av avloppsledningsnätet sker löpande 
enligt gällande underhåll- och reinvesteringsplan. 
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D 4 (Beslut 1995) 
Industriellt avloppsvatten för ej tillföras 
anläggningen i sådan mängd eller av sådan 
beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts 
eller särskilda olägenheter uppkommer för 
omgivningen eller i recipienten. 

Se punkt 9 driftstörningar 

D 5 (Beslut 1995) 
Buller från reningsverket får som riktvärde ej ge 
upphov till högre ekvivalent ljud nivå än 50 dB(A), 
kl 7-18, 45 dB(A) kvällstid, kl 18-22 och 40 dB(A) 
nattetid, kl 22-07 utomhus vid närmaste bostäder. 

Villkoret uppfylls. Inga klagomål från närboende 
ang. förhöjda ljudnivåer inkom.  

D 6 (Beslut 1995) 
Om besvärande lukt uppstår i omgivningarna skall 
erforderliga åtgärder vidtas för att motverka 
störningarna härav. 

För att motverka ev. luktolägenheter under en 
längre tid komprimeras hämtningen av slam. 
Klagomål på lukt hanteras inom bolagets 
avvikelsehanteringssystem där problem och 
åtgärder dokumenteras. 
 

Villkor 1 (Beslut 1999) 
Den befintliga och föreslagna utsläppspunkten 
500 m söder om den befintliga utsläppspunkten i 
Ulvhällsfjärden skall nyttjas på ett sådant sätt att 
skadlig inverkan på miljön minimeras. 

Villkoret uppfyllt. Utsläppspunkten nyttjas på ett 
sådant sätt att skadlig inverkan på miljön 
minimeras. 

Villkor 2 (Beslut 1999) 
Som underlag för bedömningen enligt punkt 1 
(ovan) skall kontrollprogrammet i samråd med 
tillsynsmyndigheten kompletteras med 
recipientundersökningar i Ulvhällsfjärden. 
Kontrollprogram skall vara klart och insändas till 
tillsynsmyndigheten för godkännande senast 3 
månader efter det att detta beslut vunnit laga 
kraft. (2 i 1999 års beslut) 

Mälarens Vattenvårdsförbund utför samordnade 
recipientkontroller i Mälaren. Vid dessa 
recipientkontroller undersöks biologiska, kemiska 
och vissa fysikaliska förhållanden i Mälaren.  

Resultaten från de undersökningar som görs 
redovisas på Mälarens Vattenvårdsförbunds 
hemsida. 
 
Ingen ytterligare recipientprovtagning eller 
sedimentundersökning utfördes under 2018.  
 

Villkor (Beslut 2000) 
För spillvattennätet tillhörande Strängnäs 
avloppsreningsverk skall det alltid finnas en 
aktuell saneringsplan, vilken skall redovisas varje 
år under januari, och omfatta en framförhållning 
om fem år. För år ett redovisas de åtgärder som 
beslutas genomföras innevarande år och för de 
övriga åren ska förslag på åtgärder anges. 
Revideringen ska ske i samarbete med 
tillsynsmyndigheten och skall även omfatta en 
översyn med målet om saneringsarbetet. 

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

 

 
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. 

 
Spillvatten 
I inkommande spillvatten till reningsverket ingår processvatten från Recipharm och lakvatten från 
deponin på Kvitten. Föroreningsbelastningen på inkommande spillvatten redovisas i 
emissionsdeklarationen och beräknas på utgående flöde. 
 
Utsläppsvärdena på utgående vatten från reningsverkets redovisas i emissionsdeklarationen.  
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Alla 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. 
 
Mängden producerat slam och analysresultat från avvattnat slam redovisas i emissionsdeklarationen. 
 

Reningsgrad  

N NH4_N P BOD 
67 % 76 % 94 % 95 % 

 
2018-08-14 Tillsynsbesök av miljöenheten utan anmärkning. 
 
Energiförbrukning 
1103 MWh el har förbrukats på reningsverket. 
 
Råvaruförbrukning/kemikalieförbrukning 

Kemikalie Användningsområde Mängd  Enhet 

Etanol Kolkälla i kvävesteget 97 m3 

Ecoflock 90 Fällningskemikalie 276 m3 
Magnafloc 
LT37 

Polymer 
försedimentering 5 500 kg 

Zetag 8140 Avvattning  4 900 kg 

Zetag 4145 Polymer grovrening 50 Kg 

    
 

 
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. 
 

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

 

 
 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. 
 

 
Driftstörningar och dess inverkan på utsläpp från reningsverket 
Under 2018 inträffade tre större driftstörningar, som var och en på sitt vis har påverkat utsläppen på 
recipienten. Det har vart renovering av våtmarken som pågått fram till augusti månad. Utsläpp av 
mäsk som slog ut biologin och haveri i kvävesteget. 

Våtmarken 

Hösten 2017 påbörjades arbetet med att restaurera våtmarken genom att ta upp det slam som 

sedimenterat på dess botten. Arbetet utfördes med en sug på en pråm som muddrade 

våtmarksdammarna. Under tiden för arbetet var flödet genom våtmarksdammarna avstängt och istället 

användes den alternativa utsläppspunkten direkt i Mälaren. Slammet som muddrades från dammarna 

lades i avvattningssäckar placerade i invallning vid dammarnas kant. Detta för att få ett så torrt slam 

som möjligt. Slammet ligger fortfarande kvar i säckarna i väntan på att entreprenören forslar bort 
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massorna till dess slutliga avsättning. Totalt togs ca 5000 m3 slam upp från våtmarken med en TS halt 

på 3,5-6%. Det avvattnade slammet består av ca 1500 m3 slam med en TS halt på 18-25%. 

Våtmarken har en starkt positiv inverkan på reningen av fosfor och organiskt material (BOD7). När 

våtmarken har vart avstängd utgående värden på BOD7 varit högre än vad som ses under drift med 

våtmarken igång. Under 2018 när våtmarken var avstängd hade SARV en utsläppshalt på ca 7 mg/l 

BOD7, men så fort den åter togs i drift så var halten nere på ca 2 mg/l. Detta har delvis sin orsak i hur 

BOD7 redovisas. Halter under detektionsgränsen (för BOD7 <3 mg/l) redovisas halva värdet, vilket 

ytterligare förstärker skillnaden från drift genom våtmarken till när den är avstängd. Då när våtmarken 

är i drift erhålls i regel värden <3 mg/l. När våtmarken vart avstängd under stora delar av 2018 har 

därför utsläppen av BOD7 vart markant högre mot ett normalår.  

Utsläpp av mäsk 
I somras upptäcktes ett ovanligt lågt inkommande pH på inkommande vatten i kombination med en 
stark odör av mäsk på verket. Personal spårade utsläppet genom att lukta i pumpstationer som även 
de (som var berörda) luktade mäsk. Utsläppet spårades till en spritfabrik som medgav att de hade 
släppt ut en större mängd mäsk på spillvattennätet. Resultatet av utsläppet var en signifikant ökad 
inkommande biologisk belastning och att biologin på reningsverket slogs ut och förhöjda 
utsläppsvärden uppstod. Efter kommunikation med berörd verksamhetsutövare upphörde utsläppen 
och reningen fungerade tillfredsställande.  
Myndigheten tog inte ärendet vidare då felet låg utanför ESEMs kontroll och det åtgärdades 
omedelbart.  
 
Driftstörningen föranledde dock markant ökade utsläppsvärden på Ntot, NH4-N och extra kraftigt mot 
BOD7 som släppte ut närmare 6 000 kg mer än vad snittet av veckan före och efter resulterade i, eller 
en faktor 10 mer än normalt. Detta har självklart en stor inverkan på årsutsläppet av BOD7.  
 
Haveri av kvävesteget 
Kvävereningen på SARV utförs i flera seriekopplade bassänger. Var och en fylld med bärarmaterial. 
Bärarmaterialet hålls inne i sina bassänger genom att in och utlopp är förtäcka av silplåt. Utan denna 
plåt skulle bärarna fritt färdas nedströms. Detta skulle leda till avsaknad av bärarmaterial i de 
uppströms bassängerna, och därmed inga mikroorganismer för nedbrytning av kvävet. Det skulle även 
leda till läckage av bärarmaterial förbi kvävereningen vidare till slutsedimenteringen. Allt slam från 
slutsedimenteringen leds ut på nätet för att åter passera grovreningen på verket för att slutligen 
avskiljas i försedimenteringen där slamuttaget sker. Om en större mängd bärare följer med den 
inkommande strömmen skulle det resultera i att silarna på verket sätts igen och bredd av orenat 
avloppsvatten uppstår.  
I augusti upptäcktes läckage av bärarmaterial från en av bassängerna i kvävereningen på SARV. För 
att förhindra att igensättning av silarna i grovreningen skulle uppstå stängdes kvävesteget ner och 
vattnet leddes direkt till slutsedimenteringen. Vattnet tappades ur bassängerna i kvävereningen och 
även en stor mängd bärarmaterial från den läckande bassängen. Plåtarna som hade släppt från 
bassängkanten tätades åter och samtliga skarvar på plåtarna spacklades för extra tätning innan 
kvävesteget åter kunde tas i drift. Efter några veckor hade biologin åter kommit till liv, då den dött när 
reningssteget var uttappat på vatten, och goda reningsresultat kunde åter erhållas.  
Även efter detta haveri lyckades SARV hålla sina utsläppskrav på kväve som är 15 mg/l Ntot  i snitt på 
helåret med ett genomsnittligt utsläpp på 12 mg/l Ntot. Men en ansenlig mängd totalkväve, och då 
främst i form av ammonium släpptes ut till recipienten under haveriet och uppstartsperioden. Under 
denna period släpptes ca 10 200 kg Ntot ut och ca 7200 kg NH4-N. För att sätta dess siffror i relation 
så var utsläppsmängderna under samma period 2017 ca 2300 kg Ntot och ca 250 kg NH4-N. Detta är 
en starkt bidragande faktor till varför utsläppen 2018 skiljer sig så pass mycket mellan de båda åren 
avseende kväve.  
 
Driftstörningar rapporteras löpande till miljöenheten i Strängnäs kommun. 
 
Bräddning vid pumpstationerna 
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. Antalbräddningar och volym redovisas i emissionsdeklarationen. 

Bräddning på reningsverket  
Antalbräddningar och volym redovisas i emissionsdeklarationen. 
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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. 
 

 
Verksamheten har som mål att minska sin energianvändning 
Under 2018 har 4 pumpar på ledningsnätet bytets ut som förbrukar mindre energi. Vidare så byts 
belysningen på reningsverket löpande ut mot ny energieffektivare ledbelysning 
 

 
 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. 
 

 

Det infördes inga ändringar med avseende på förbrukning av kemiska produkter. 
 

 
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. 
 

 
Under året har restaurering av våtmarksdammarna genomförts. Detta har resulterat i att 5000 m3(eller 
ton) oavvattnat slam har tagits upp från våtmarkens botten. Entreprenören arbetar nu med att finna 
avsättning för slammet. 
 
Under året har även en upphandling om omhändertagande av avloppsslam genomförts.  
 
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. 
 

 
Underhållsarbetet på våtmarken har påbörjats under hösten 2017 för att minska mängden 
tungmetaller i bottensedimentet. Arbetet kommer att slutföras under 2019 med avsättning av slammet 

 

 
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. 
 

 
Två gånger i månaden tas prover från slammet som genereras vid reningsverket och värden redovisas 
i emissionsdeklarationen. 
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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 och § 9 uppfylls och är även angivna i ED.  
 
Det finns kontinuerlig flödesmätning och provtagning på utgående vatten och vatten som bräddar från 
i biosteget på reningsverket. 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. 

 

 

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 I, II och III och mängd fosfor och ammonium som spridits 
håller sig inom de gränser som anges i bilaga A. Då åker plöjdes tog det 1 vecka innan allt slam hade 
brukats ner. På marken där slammet spreds ska det odlas vårsäd med vallinsådd vilket växer i ett år 
innan skörd och därmed 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.   
 

 
 

 


