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Karta 3: Riksintressen för naturvård 
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Bild 1: Inloppsgaller för inkommande avloppsvatten och externslam. I bakgrunden syns renstvätt till 
vänster och snäckpumparna till höger. 

 

 

Bild 2: Inloppsgaller för inkommande avloppsvatten och externslam. I bakgrunden syns renstvätt till 
vänster och snäckpumparna till höger. 
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Bild 3: Mellan- och slutsedimenteringen med aktivslam och kontaktluftning i betongkonstruktionen 
bakom sedimenteringsbassängerna. 

 

 

Bild 4: Mellan- och slutsedimenteringen med aktivslam och kontaktluftning i betongkonstruktionen 
bakom sedimenteringsbassängerna. 
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Bild 5: Kemikalietank över mellansedimentering. 

 

 

Bild 6: Centrifugen som står ovanför externslamlagret. 

 



H2OLAND  Mark de Blois 

 www.h2oland.se  0322-66 04 67 

 

Dals-Eds kommun  2016-02-04 

Brattesta ARV 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

 

Bilaga 6 

 
 

Koordinater och ritningar på 

utloppsledningen, Brattesta ARV, 

bräddutlopp och pumpstationer 

 
 
 
 

 Koordinater på bräddpunkter och pumpstationer 
 

 Karta över bräddpunkter på Brattesta ARVs 
ledningsnät 

 

 Ledningsritning 
 

 



H2OLAND  Mark de Blois 

 www.h2oland.se  0322-66 04 67 

Dals-Eds kommun 1 av 2 2016-02-04 

Brattesta ARV  

Miljökonsekvensbeskrivning 

Koordinater på bräddningspunkter och pumpstationer 
 

Plats Objekttyp Pumpkapacitet Recip. brädd. SWEREF 99 TM SWEREF 99 TM 

    m
3
/h   N E 

Stora Le Brattesta ARV      

  Bräddutlopp/Utlopp   Stora Le   

Hökedalen Pumpstation 146  6532184 320714 

 Bräddutlopp  Dike 6532174 320718 

Fjuk Pumpstation 80  6531953 322453 

 Bräddutlopp  Bäck 6531942 322446 

Fridhem Pumpstation 165  6532576 322186 

 Bräddutlopp  Bäck 6532546 322210 

Torp Pumpstation 20  6532258 325220 

 Bräddutlopp  Dike 6532253 325183 

Le Pumpstation ?  6535207 323569 

 Bräddutlopp  Dike 6535201 323574 
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Karta över bräddpunkter på Brattesta ARVs ledningsnät 

 

Figur 1 Bräddpunkter på ledningsnätet och vid verket 

Le 
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Utsläppspunkt 
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Bild 1: Transportvägar (blå linje) till och från Brattesta ARV inom Dals-Eds kommun 
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PRODUKTSPECIFIKATION 
 

Polyaluminiumkloridlösning (PAC) 

 
Aktuellt säkerhetsdatablad är Ekoflock  50-100 
 
Ekoflock 90 kan på grund av sin höga jonstyrka och sammansättning inte analyseras med 

standardiserade vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade och anpassade metoder krävs. Vid 
beräkning av pH erhålles då >2. Tillämpliga analyser utförda vid 20°C. 
   

Parameter Specifikation 

Utseende Klar gultonad vätska 

Lukt Svag lukt 

pH < 2 (Se inledning) 

Densitet 1370 ± 25 kg/m3 

Lägsta lagringstemp. ca -20°C 

Hållbarhet Minst 6 månader 

Viskositet 145 mPas (-20°C) 
  42 mPas (20°C) 

 

Aluminium (Al)   9,0 ± 0,3 vikt% 

Klorid (Cl) 20,0 ± 1,5 vikt% 

Sulfat (SO4)    < 1  vikt% 

 

Spårämnen Typanalys 

   (mg/kg) 

Arsenik (As) < 0,08 

Antimon (Sb) < 0,01 

Bly (Pb)    0,1 

Kadmium (Cd) < 0,002 

Kobolt (Co)    0,02 

Koppar (Cu)    0,55 

Krom (Cr)    0,37 

Kvicksilver (Hg)    0,002 

Nickel (Ni)    0,29 

Selen (Se) < 0,37 

Zink (Zn)    1,45 
 

De angivna halterna är baserade på föregående års utfall. 
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EKOFLOCK 90 
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Ekoflock 90 möter de krav som ställs i Svensk Standard SS-EN 883:2004 Typ 1 – 
”Processkemikalier för beredning av dricksvatten” och ”Livsmedelsverket föreskrifter om 
dricksvatten” SLV FS 2001:30.  

 

 

Övrigt: 

Läs igenom Säkerhetsdatabladet före hantering av produkten. 
Kontakta Feralco Nordic AB för ytterligare information angående hantering, klassificering 
och märkning.  

I vårt informationsblad ”Ekoflock – Mottagning från tankbil” finns rekommendationer 
angående val av material i lagertankar, pumpar, rörledningar och ventiler. 

Som rekommendation skall lagertanken okulärbesiktigas och eventuellt rengöras  
1 gång/år för att undvika accelererande utfällning av hydroxid. Vid produktbyte skall 
lagertanken alltid rengöras. 

Ekoflock 90 doseras lämpligast direkt från lagertank utan spädning.   
 
På www.feralco.se finns produktspecifikationer, säkerhetsdatablad och informationsblad för 
nedladdning.   
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1.1  Produktbeteckning 

Produktnamn:   Ekoflock 50-100 
Kemisk   
benämning:   Vattenlösning innehållande Polyaluminiumklorid. 
 
1.2  Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds  
       från. 
 
Användningsområde: Vattenreningskemikalie 

  Hydrofoberingskemikalie   
   
Användningar som det Inga kända 
avråds ifrån: 
 
1.3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

 
Leverantör:    Feralco Nordic AB 

  Lilleviksvägen  
  294 35 Sölvesborg  SWEDEN 
 
Tel:  +46 (0)456-156 16 
Fax:  +46 (0)456-199 35 
E-mail:  info.se@feralco.com 
Contact:  soren.nilsson@feralco.com 
 
1.4  Telefonnummer för nödsituationer 
 
Nödtelefon-  020-996 000 (nationellt)   
nummer:       +46(0) 8 33 70 43 (internationellt) 
 
 

 
2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen 

 
Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och miljön har bedömts och/eller blandningen 
har testas för dessa faror och klassificeringen är följande.  
Klassificering enligt ämnesdirektivet 67/548/EEG och preparatdirektivet 1999/45/EG samt ändringar i dessa. 
 
Klassificering:  Xi; Irriterande 

  R36 Irriterar ögonen 
  R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 
 
Hälsofarliga egenskaper: Irriterar ögonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

Exponeringen för ämnet eller blandningen kan orsaka skadliga hälsoeffekter. 
 
Miljöeffekter: Ej klassificerad som miljöfarlig. pH-sänkningen svarar för miljöeffekterna i mark 

och vatten. Se rubrik 12 –EKOLOGISK INFORMATION. 

 
 
2.2  Märkningsuppgifter 
 

Märkning enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringar i dessa. 
 
 
 
 
 
 
 

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 
 

2. FARLIGA EGENSKAPER 
 

 

mailto:info.se@feralco.com
mailto:soren.nilsson@feralco.com
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Märkning/symbol 
 

 
   IRRITERANDE 
 
Farliga ämnen som måste listas på etiketten 
        CAS-nr  Ämne 

        1327-41-9  Polyaluminiumklorid 
 
R-fraser 

         R36 Irriterar ögonen. 
         R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
 
S-fraser 

         S25 Undvik kontakt med ögonen. 
         S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 
         S37/39      Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 
         S60           Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall 
 
2.3  Andra faror   
 
Övriga farliga egenskaper: I kontakt med  oädla metaller (tex aluminium, järn, zink och dess legeringar) 

bildas vätgas som tillsammans med luft kan bilda explosiva bladningar, sk. 
knallgas. 

   
    

 
3.2  Blandningar 

    
Farliga ämnen  %          EG-/CAS-nr                 Klassificering Klassificering            
   REACH reg.nr                EU (1999/45/EG) EU 1272/2008 
  

1.Polyaluminiumklorid 18-43 215-477-2                  Xi; R36, R66   Met. corr. 1;H290       
  1327-41-9   Eye. dam.1;H318 
  01-2119531563-43-0020 
 

Ytterligare information: Se rubrik 16 - ANNAN INFORMATION för fullständig lydelse av R- och H-fraser 

nämnda under denna rubrik. 

 
 

 
4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 
Inandning: Flytta den skadade till frisk luft om irritation eller andningssvårigheter uppstår. 

 Kontakta läkare om symptom uppstår eller kvarstår. 
 
Kontakt med hud: Tvätta med tvål och rikligt med vatten, använd hudkräm vid behov. Tag av 

nedstänkta kläder och tvätta före återanvändning. Kontakta läkare om irritation 
utvecklas och består. 

 
Kontakt med ögonen: Skölj omedelbart med mycket vatten i flera minuter, håll ögonlocken brett isär. 

Vid bestående ögonirritation; sök läkarhjälp. 
 
Förtäring: Ge omedelbart dryck, företrädesvis ett par glas mjölk eller vatten, endast om den 

skadade är vid medvetande. Kontakta läkare om stora mängder svalts. 

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
 

 

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
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Anmärkningar till läkare:  Behandlas symptomatiskt. 

 
4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 
Symptom:  Kan ge ögonirritation och torr hud/hudsprickor 

 
4.3  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som krävs 

 
Behandling:  Behandlas symptomatiskt 
 

  
Allmänna brandfaror: Utgör ingen brandrisk. Icke brännbar substans. 
 
5.1  Släckmedel 
 
Brandsläckningsmedel: Bestäms av omgivande material/produkter. 
 
Olämpligt släckningsmedel: Inget känt. 
 
5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 
Särskild exponeringsrisk: Saltsyraångor kan avges vid upphettning och termiskt sönderfall. 
 
5.3  Råd till brandbekämpningspersonal 
 
Speciell skyddsutrustning: Använd tryckluftsapparat vid släckning av brand. Exponering för 

sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt. 
 

 
6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 

Se hänvisning under 6.4.  
Vid utsläpp till mark eller vatten kontakta räddningstjänsten/lokala myndigheter. Håll obehörig personal på 
avstånd. Vidrör inte spill av materialet och gå inte genom det. 
 
 6.2  Miljöskyddsåtgärder  

 
Förhindra fortsatt läckage eller spill. Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. 

 
6.3  Metoder och material för inneslutning och sanering 

 
Begränsa och samla upp spill med sand, jord eller andra inerta material. 
Förhindra produkten från att nå avloppssystem och vattendrag. Justera till pH 6-10 (med försiktighet då 
reaktionen är exoterm) genom natriumkarbonat, kalciumoxid eller kalciumkarbonat.  
Rester och mindre spill kan, efter neutralisering, spolas bort med stora mängder vatten. 
 
6.4  Hänvisning till andra avsnitt 
 
Personliga skyddsåtgärder: Se rubrik 8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD. 
Avfallshantering: Se rubrik 13 - AVFALLSHANTERING 

 

   
7.1  Försiktighetsmått för säker hantering 
 
Hantering: Iakttag normal varsamhet som vid hantering av industrikemikalier. Arbetsplats 

och arbetsmetoder utformas så att direkt kontakt med produkten förhindras eller 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 
 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 

 

7. HANTERING OCH LAGRING 
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minimeras. För personligt skydd se rubrik 8 – BEGRÄNSNING AV 
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

 
7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

 
Lagring: Lagra produkten i originalförpackning eller i en behållare av polyeten, 

glasfiberarmerad polyester (FRP) eller med invändig PVC-beläggning.  
 
Material som skall undvikas: Undvik de flesta metaller, särskilt oädla metaller och dess legeringar. 

 
7.3  Specifik slutanvändning 
 

Ingen information tillgänglig 
 

 

 
8.1  Kontrollparametrar 
 
Hygieniska gränsvärden: SE: NGV – 1 mg/m

3
 (lösliga föreningar som Al) ; UK (EH40): 2 mg/m

3
 

(Aluminium salt lösligt) 
  
DNEL 
Komponenter Typ Väg Värde  Form 

Polyaluminiumklorid (1327-41-9) Industri Oral 0,5 mg/kg kroppsvikt/dag som Al 
  Oral 5,7 mg/kg kroppsvikt/dag som substans 
 Konsument Oral 3,7 mg/kg kroppsvikt/dag  som substans 
  Oral 0,3 mg/kg kroppsvikt/dag som Al 
 

PNEC 
Komponenter Typ Väg Värde Form 

Polyaluminiumklorid (1327-41-9) Inte tillämpligt STP 20 mg/l    
  Vatten 0,3 µg/l sötvatten 

 
8.2  Begränsning av exponeringen 
  
Lämpliga tekniska Sörj  för god ventilation i arbetsområdet. 
åtgärder: 

 
Ögonskydd: Använd skyddsglasögon. Tillgång till ögonspolning skall finnas. 
 
Handskydd: Använd neopren- eller nitrilgummihandskar. (enligt EN 374) 
 
Hudskydd: Skyddskläder rekommenderas. Tvätta nedstänkta kläder före återanvändning. 
 
Andningsskydd: Ej tillämpligt under normal arbetsförhållanden. Vid bildning av aerosoler eller 

dimma använd halvmask med partikelfilter P2. 
 

 
 
9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
  
Utseende:  Vätska 
Färg:  Klar gulaktig 
Lukt:  Svag lukt 
Lukttröskel:  Ingen information tillgänglig 
pH:  < 2 (särskild metod krävs, se annan information) 

Smältpunkt/fryspunkt: - 18 C - -75 C  

Initital kok punkt och kok- >100 C     
punktsintervall: 
Flampunkt:  Inte tillämpligt 
Avdunstningshastighet: Inte tillämpligt 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD 
 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
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Brandfarlighet (fast form, gas): Inte tillämpligt 
Övre brännbarhetsgräns eller Inte tillämpligt 
explosionsgräns: 
Ångtryck:  Ingen information tillgänglig 
Ångdensitet:  Ingen information tillgänglig 
Relativ densitet: Ingen information tillgänglig 
Densitet/ Bulkdensitet: 1100 - 1400 kg/ m

3  

Löslighet:  Blandbar (vatten) 
Fördelningskoefficient Inte tillämpligt 
(n-oktanol/vatten):  

Självantändningstemperatur: Inte tillämpligt 
Sönderfallstemperatur: Ingen information tillämplig 
Viskositet:  10-50 mPa.s (20

 o
C) 

 
9.2  Annan information 
 

På grund av sin höga jonstyrka och sammansättning kan produkten inte analyseras med standardiserade 
vattenanalysmetoder. Speciellt utarbetade metoder krävs. Vid beräkning av pH erhålls då >2. 
Polyaluminiumklorid = aluminiumklorid, basisk = aluminiumhydroxyklorid. 

 
      

 
10.1  Reaktivitet 
 

Reagerar med de flesta metaller, speciellt oädla och dess legeringar. 
 
10.2  Kemisk stabilitet 
 

Produkten är stabil under normala betingelser 
 
10.3  Risken för farliga reaktioner 
 

I kontakt med oädla metaller bildas vätgas som tillsammans med luft kan bilda en explosiv blandning, sk. 
 ”knallgas. 
 
10.4  Förhållanden som skall undvikas 
 

Inga vid normala förhållanden. Utsätt inte för temperaturer över 50 C. Termisk sönderdelning kan ske över 200 C. 
 
10.5  Oförenliga material 
 

Denna produkt kan reagera med starkt reducerande medel och starka oxidationsmedel. 
 
10.6  Farliga sönderfallsprodukter 
 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. Termisk sönderdelning kan leda till utsläpp 
av irriterande gaser och ångor. Väteklorid. 

 
 

 
11.1  Information om de toxikologiska effekterna 
 
Akut toxicitet: Inte klassificerad 
 
Produkt  Testresultat                                      

Ekoflock 50-100  Akut hudrelaterad LD50 råtta: > 2000 mg/kg kroppsvikt 
  Akut oral LD50 råtta: > 2000 mg/kg kroppsvikt 
 
Komponenter                                                                                                                                                                

Polyaluminiumklorid (1327-41-9) Akut hudrelaterad LD 50 råtta: > 2000 mg/kg kroppsvikt 
  Akut oral LD 50 råtta: > 2000 mg/kg kroppsvikt 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION  
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Produktbedömningar kan baseras på ytterligare komponentdata som inte visas.  
 
Irritation: Orsakar allvarlig ögonirritation.  
 
Frätande effekt: Inte klassificerad. 
 
Sensibilisering: Inte klassificerad. 
 
Toxicitet vid upprepad Inte klassificerad  
dosering: 
 
Cancerogenitet: Inte klassificerad. 
 
Mutagentitet: Inte klassificerad. 
 
Reproduktionstoxicitet: Inte klassificerad. 
 
Annan information: Kan orsaka rodnad på hud liksom smärta i sår. Erfarenhet från personer som 

hanterar produkten, visar att produkten också har en uttorkande effekt på huden. 
Långvarig exponering kan orsaka effekt liknande eksem.  
 

 
12.1  Toxicitet 
 
Komponenter   Testresultat  

Polyaluminiumklorid (1327-41-9)  LC50 Danio (Danio): > 1000 mg/l 96.00 h 
   NOEC Danio (Danio): > 1000 mg/l 
   EC50 Daphnia: 98 mg/l 48.00 h 
   NOEC Daphnia: 40 mg/l 
 
 Produktbedömningar kan baseras på ytterligare komponentdata som inte visas. 
 
12.2  Persistens och nedbrytbarhet: 
 

Produkten består uteslutande av oorganiska föreningar som inte är biologiskt  
nedbrytbara. Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpbara på oorganiska ämnen.

   

 
12.3  Bioackumuleringsförmåga:  

 
Ej tillämpligt. 
 
12.4  Rörlighet i jorden:  
 

Produkten kan blandas med vatten. Kan spridas i vattenmiljön 
 
12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: 

 
Ej tillämpligt. 
 
12.6  Andra skadliga effekter:  
 

Produktens pH-sänkande egenskap kan vara farlig och hämmande för vattenlevande organismer. Mängden alger 
minskar betydligt vid pH <6. I pH-intervallet ca 5-5,5 kan aluminiumjoner vara skadliga för laxfiskar. 
Aluminiumsalter bör därför inte släppas ut i vattendrag på ett okontrollerat sätt och pH-svängningar runt 5-5,5 bör 
undvikas. Runt det neutrala pH-värdet är aluminiumsalter inte skadliga för fisk.  
Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag.  

 Miljöfara kan inte uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller destruktion. 
 
 
 

12. EKOLOGISK INFORMATION   . 
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

 
Produktavfall: Klassad som farligt avfall. Bortskaffas i enlighet med gällande bestämmelser 

(lokala, regionala, nationella, internationella). Skaffa råd från lokala myndigheter.  
  

Emballageavfall: Avfallshantering i överensstämmelse med gällande bestämmelser (lokala, 

regionala, nationella, internationella). Skaffa råd från lokala myndigheter. Före 
lämnande av plastförpackning till återvinning rekommenderas att produktrester 
avlägsnas genom att skölja den tömda förpackningen tre gånger med vatten. 
Använd om möjligt sköljvattnet i den process produkten ingår. Ställ förpackningen 
upp och ner för avrinning. Lämnas med korken avtagen.  

 
Bortskaffningsmetoder/ Kontaminera inte mark eller vatten. Avled inte produkt till avlopp.  
Information Avfallskod enligt avfallsförordningen skall  tas fram av användaren beroende på 

hur produkten har använts. Genom diskussion mellan användare, tillverkare och 
avfallsföretaget kan avfallskoden tas fram. 

 
 

 
14.1 UN-nr: 
 
UN-nummer 3264 
 
 
14.2 Officiell transportbenämning  

 
Transportbenämning: FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA; N.O.S (Polyaluminiumkloridlösning) 
Proper shipping name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC INORGANIC, N.O.S (Polyaluminium chloride 

solution) 
 
Regelverk                                  14.3 Faroklass 14.4 Förpacknings-    14.5 Vattenförorenande      Tunnel-     
  grupp                           ämnen (miljöfaror)               restrik- 
                      tionskod 

 

ADR/RID (Väg/järnväg) 8; Kod C1     III             -                            (E) 

IMDG (Sjö) 8; EmS: F-A, S-B    III                             Nej                                       - 

IATA/ICAO (Flyg)       III             -                                          - 

ADN 8     III              -                              -  

 

 
              ADR                             RID                            ADN                            IATA                            IMG 
 
  
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
 

Ingen information tillgänglig  
 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
 

Ingen information tillgänglig                     

13. AVFALLSHANTERING 
 

14. TRANSPORTINFORMATION 
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15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.  
 
Andra föreskrifter: Omfattas ej av föreskrifter som ej har angetts tidigare i säkerhetsdatabladet. 

 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 
Kemikalie- Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts på ingående ämnen. 
Säkerhetsbedömning: . 

 
 

 
Revisionsinformation: Säkerhetsdatabladet omarbetat enligt EU förordning1907/2006, 453/2010 

(REACH). 
 
Information om bedömnings- Ingen information tillgänglig 
metod för klassificering av 
blandningen 

 
R och H-frasers R36 Irriterar ögonen 
fullständiga text (Avsnitt 3): R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 

H290 – Kan vara korrosivt för metaller  
 H318 – Orsakar allvarliga ögonskador 
 
Övriga R- och S-fraser finns beskrivna i avsnitt 2-15.  
   
Användning:  Endast för industriell användning. 
 
Utbildningskrav: Som för alla farliga kemikalier, skall all hantering utföras korrekt och varsamt av utbildad 

personal. 
 
Friskrivningsklausul: De uppgifter som anges i detta Säkerhetsdatablad relaterar endast till denna specifika 

produkt och gäller inte om produkten används tillsammans med andra ämnen i någon 
annan process. Uppgifterna är de mest välunderbyggda och kända, som vi har vid detta 
tillfälle då informationen publiceras. Informationen skall inte betraktas som en 
ansvarsförbindelse eller garanti i varje enskilt fall. Det är användarens ansvar att övertyga 
sig själv om att produkten används i sitt rätta sammanhang.  

16. ANNAN INFORMATION 

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER  
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Avsnitt 1: Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Handelsnamn : PRAESTOL 835 BS 

   

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från 

Användning av ämnet 
eller blandningen 

: Flockningsmedel 

 
Användningar som avråds : För tillfället har vi inte identifierat några användningar som 

avråds 
 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag : Brenntag Nordic AB 
Koksgatan 18 
SE 20211 Malmoe  

Telefon : +46 (0)40-28 73 00 
Telefax : +46 (0)40-93 7015 
E-postadress  : SDS.SE@brenntag-nordic.com 
Ansvarig/utfärdande 
person 

: Environment & Quality 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för 
nödsituationer 

: Vid olyckfall: ring 020 - 99 60 00 (Kemiakuten, tillgängligt 
dygnet runt) 

 

Avsnitt 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

 
Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG 
 

Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. 
 

 
De viktigaste skadliga effekterna 
 

Människors hälsa : Inandning kan orsaka följande effekter:, Hosta 
Ögonkontakt kan orsaka följande effekter:, Möjlig mekanisk 
irritation i ögonen. 
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Fysikaliska och kemiska 
faror 

: Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas 
såsom:, Ammoniak, kväveoxider 
 

Potentiella miljöeffekter : Enligt tillgängliga uppgifter är denna produkt inte skadligt för 
miljön. 
 

2.2. Märkningsuppgifter 

Märkning enligt EU Direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG 
 

Farosymbol: 
 

S-fras(er) :  SLEV Säkerhetsdatablad finns att tillgå för 
yrkesmässiga användare och tillhandahålls 
på begäran. 

 
 
 

 

2.3. Andra faror 

Se sektion 12.5 för resultat av PBT och vPvB bedömningar. 
 

Avsnitt 3: Sammansättning/ information om beståndsdelar 

3.2. Blandningar 

Farliga komponenter 
Koncentration 

[%] 

Klassificering 
(FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Klassificering 
(67/548/EEG) Faroklass / 

Farokategori Faroangivelser 

Citronsyra monohydrat 

CAS-nr. : 5949-29-1 

EG-nr. : 201-069-1 
 

>= 3 - < 5 
Eye Irrit.2 
 

H319 
 

Irriterande; Xi; R36 

 

Kokosfettsyradietanolamid  

CAS-nr. : 68603-42-9 

EG-nr. : 271-657-0 
 

>= 1 - <= 2,5 

Eye Dam.1 
Skin Irrit.2 
 

H318 
H315 
 

Irriterande; Xi; R38-
R41 

 

 
Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

 
 

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1.  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Vid inandning : Flytta personen till frisk luft. Om tecken/symptom består, sök 
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läkarvård. Vid andningssvårigheter, ge syrgas.  
 

Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta med 
mycket vatten.  

 
Vid ögonkontakt : Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken. Ta 

av kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
 

Vid förtäring : FRAMKALLA INTE kräkning såvida inte någon läkare eller 
giftinformationscentral uppmanar att göra det. Ge aldrig 
någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta 
om nödvändigt läkare.  

4.2.  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter 
och symptomer. 

 

Effekter : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter 
och symptomer. 

4.3.  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs 

Behandling : Ingen information tillgänglig. 
 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : ABC-pulver, Vattendimma 
Olämpligt 
släckningsmedel 

: Ingen information tillgänglig. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Särskilda risker vid 
brandbekämpning 

: Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas 
såsom: syraångor, Ammoniak, Koldioxid (CO2), Kolmonoxid, 
kväveoxider (NOx) 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Särskild skyddsutrustning 
för 
brandbekämpningsperson
al 

: Använd tryckluftsmask och skyddskläder. 

Ytterligare information : Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma. 
 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Personliga 
skyddsåtgärder 

: För personligt skydd se avsnitt 8. Materialet kan ge upphov till 
hala förhållanden. Sopa upp för att undvika halkrisk.  
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6.2.  Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Metoder och material för 
inneslutning och sanering 

: Skyffla upp i lämplig behållare för bortskaffning. Undvik 
dammbildning. Se även avsnitt 13: Avfallshantering  

 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation. 
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. 
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering. 

 

Avsnitt 7: Hantering och lagring 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Råd för säker hantering : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. 
Undvik kontakt med huden och ögonen. Se till att luftväxlingen 
är god. Undvik dammbildande hantering. Mekanisk ventilation 
och punktutsug kan behövas vid dammbildande hantering. 

 
Åtgärder beträffande 
hygien 
 

: Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händerna före 
raster och omedelbart efter hantering av produkten. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Krav på lagerutrymmen 
och behållare 

: Förvara i originalbehållare. Förvara behållare väl tillslutna på en 
sval, väl ventilerad plats. 

 
Råd för skydd mot brand 
och explosion 

: Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik dammbildning. 

 

7.3. Specifik slutanvändning 

Specifika 
användningsområden 

: Ingen information tillgänglig. 

 

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/ personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Beståndsdel:  damm och dimma, organisk  

 

Andra arbetsrelaterade gränsvärden 

 
TLV (SE), Nivågränsvärde, totaldamm, damm och dimma, organisk 
5 mg/m3 
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8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
Se till att luftväxlingen är god. Undvik dammbildande hantering. Mekanisk ventilation och 
punktutsug kan behövas vid dammbildande hantering. 

 
Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd 
 

Anmärkning : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 
Rekommenderad filtertyp:P 

 
Handskydd 
 
Anmärkning : Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage. 

Välj rätt kemikalieskyddshandske såsom: 
butylgummi 
 

 
Ögonskydd 

 
Anmärkning : Skyddsglasögon med sidoskydd 

 
Hud- och kroppsskydd 

 
Anmärkning : Använd lämpliga skyddskläder. 

Skyddsskor 
 

 Begränsning av miljöexponeringen 

Allmän 
rekommendation 

: Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. 
 

 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Form :  pulver 
 

Färg :  vit 
 

Lukt :  svag 
 

Lukttröskel :  ingen tillgänglig data 
 

pH-värde  : 4,5 (10 g/l; 20 °C) 
 

Fryspunkt : ingen tillgänglig data 
 

Kokpunkt : ingen tillgänglig data 
 

Flampunkt : ingen tillgänglig data 
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Avdunstningshastighet :  ingen tillgänglig data 
 

Brandfarlighet (fast form, gas) : ingen tillgänglig data 
 

Övre explosionsgräns : ingen tillgänglig data 
 

Nedre explosionsgräns : 30.000 mg/m3  
 

Ångtryck : ingen tillgänglig data 
 

Relativ ångdensitet : ingen tillgänglig data 
 

Densitet : ca. 0,72 g/cm3  

 
Löslighet i vatten : löslig 

 
Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 

: ingen tillgänglig data 
 

Självantändningstemperatur : > 400 °C  

 
Termiskt sönderfall :  ingen tillgänglig data 

 
Viskositet, dynamisk : ingen tillgänglig data 

 
Explosivitet :  ingen tillgänglig data 

 
Oxiderande egenskaper :  ingen tillgänglig data 

 

9.2. Annan information 

Bulkdensitet : 650 kg/m3  

 
 

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Anmärkning : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Anmärkning : Stabil vid normala förhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Farliga reaktioner : Farlig polymerisation uppträder ej.  

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som ska 
undvikas 

: Undvik fukt.Värme, flammor och gnistor.Förvaras åtskilt från 
värme och antändningskällor. 

10.5. Oförenliga material 
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Material som skall 
undvikas 

: Syror, Klor, nitrater, Starka baser, Starkt oxiderande ämnen, 
Starka reduktionsmedel 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga 
sönderdelningsprodukter 

: Farliga sönderdelningsprodukter, syraångor, Koldioxid (CO2), 
Kolmonoxid, kväveoxider (NOx), Ammoniak 

 

Avsnitt 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet 

Oralt 

 
   

LD50 : > 5000 mg/kg (råtta)  
Vid förtäring av större mängd risk för mag- och tarmstörningar.  
 

   

Inandning 

 
  Vid inandning av höga koncentrationer kan mekanisk 

överbelastning av andningsvägarna ske.  
 

Hud 

 
  ingen tillgänglig data 

 

Irritation 

Hud 

 
Resultat : Ingen hudirritation 

 

Ögon 

 
Resultat : svag irritation 

 

Allergiframkallande egenskaper 

 
  ingen tillgänglig data 

 

CMR-effekter 

CMR egenskaper 

 
Cancerogenitet 
 

: ingen tillgänglig data 
 



 

 

 

PRAESTOL 835 BS 
 

 

R21557 / Version 3.0 8/11 SV 

Mutagenitet 
 

: ingen tillgänglig data 
 

Reproduktionstoxicite
t 
 

: ingen tillgänglig data 
 

Specifik organtoxicitet 

Enstaka exponering 

 
  ingen tillgänglig data 

 

Upprepad exponering 

 
  ingen tillgänglig data 

 

Andra toxikologiska egenskaper 

Toxicitet vid upprepad dosering 

 
  ingen tillgänglig data 

 

Fara vid aspiration 

 
  ingen tillgänglig data 

 

Beståndsdel:  Citronsyra monohydrat CAS-nr. 

5949-29-1 

Akut toxicitet 

Oralt 

 
LD50 oral : 3000 mg/kg (råtta)  

 
LD50 oral : 5400 mg/kg (mus)  

 
 

Avsnitt 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Akut toxicitet 

Fisk 

 
LC50 
 

: 1 - 10 mg/l (Danio rerio (zebrafisk); 96 h; Test-ämne: Data 
baserade på testresultat eller data från en jämförbar produkt.) 
(OECD 203) 
 

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur 
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EC50 
 

: 35 mg/l (Daphnia magna; 48 h; Test-ämne: Data baserade på 
testresultat eller data från en jämförbar produkt.) (OECD TG 202) 
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Persistens och nedbrytbarhet 

Bionedbrytbarhet 

 
Resultat 
 

: (OECD 301 C) 
Biologisk lättnedbrytbarhet 
 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Bioackumulering 

 
Resultat 
 

: Informationen saknas. 
 

   

12.4. Rörligheten i jord 

Rörlighet 

 
Resultat 
 

: Informationen saknas.  
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

 
Resultat 
 

: ingen tillgänglig data 
 

12.6. Andra skadliga effekter 

Tillägg till ekologisk information 

 
Resultat 
 

: Informationen saknas. 
 

 

Avsnitt 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt 
 

: Enligt lokala och nationella bestämmelser. 
 

Förorenad förpackning 
 

: Förorenat emballage klassas som själva produkten. 
 

Europeisk : Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen 
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Avfallskatalognummer 
 

(EWC) kan tilldelas denna produkt då den tilltänkta 
användningen bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs 
i samråd med den regionala avfallsmottagaren. 
 

 

Avsnitt 14: Transportinformation 

Ej farligt gods enligt ADR, RID och IMDG. 

14.1. UN-nummer 

Ej tillämpbart. 

14.2. Officiell transportbenämning 

Ej tillämpbart. 

14.3. Faroklass för transport 

Ej tillämpbart. 

14.4. Förpackningsgrupp 

Ej tillämpbart. 

14.5. Miljöfaror 

Ej tillämpbart. 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

Ej tillämpbart. 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden  

IMDG : Ej tillämpbart. 
 

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Andra föreskrifter :  · AFS 2011:18 Arbetsverkets Författningssamling: 
           HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN 

 
 

 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

ingen tillgänglig data 
 

Avsnitt 16: Annan information 

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 
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Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3. 

 
R36 Irriterar ögonen. 
R38 Irriterar huden. 
R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

 
Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3. 

 
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  

 
 
|| Anger uppdaterat avsnitt. 

 
Informationen som anges beskriver endast produkterna med hänsyn till säkerhetsåtgärder och 
skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation samt är inte ett kontraktsenligt 
rättsförhållande. Informationen i säkerhetsdatabladet hänför sig endast till det angivna 
materialet och gäller inte för material använt i kombination med något annat material eller 
process om inte angivet i texten.
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Kartor  

 

 

1. Provtagningsstationer 
2. Miljökvalitetsnormer för dricksvatten 
3. Natura 2000 
4. Naturreservat 
5. Riksintresse för naturvård 
6. Riksintressen för kulturmiljövård 
7. Riksintresse för friluftsliv 
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Provtagningspunkt 

Brattesta ARV 
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Karta 2: Miljökvalitetsnormer för dricksvatten
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Karta 3: Natura 2000 
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Karta 4: Naturreservat 
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Karta 5: Riksintressen för naturvård 
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Karta 6: Riksintressen för kulturmiljövård 
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Karta 7: Riksintressen för friluftsliv 
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1. Samrådsprotokoll från tidigt samråd 
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Mötesprotokoll‐	Tidigt	samråd	Brattesta	ARV	
 
Datum:  2015-02-09 
 
Plats:   Länsstyrelsen Västra Götaland, Drottninggatan 2, Vänersborg 
 
Närvarande:  Anita Harri (AHA)  Länsstyrelsen (prövning) 
  Anna Kristoffersson (AKR) Länsstyrelsen (praktikant) 
  Martin Odalgård (MOD)  Dalslands miljökontor 
  Roland Kindslätt (RKI)  Dals-Eds kommun 
  Mark de Blois (MDB)  H2OLAND 
  Therese Areskoug (TAR)  H2OLAND 
 
Syfte: Tidigt samråd med länsstyrelsen för ombyggnation och ny tillståndsprövning för 
Brattesta ARV i Dals-Eds kommun. 
 
Presentation 
Presentationen som hölls vid mötet bifogas, den hade följande innehåll: 
 

1. Lokalisering och upptagningsområde 
2. Flöde och belastning 
3. Dagens reningsverk 
4. Anledning till ombyggnation 
5. Ombyggnadsalternativ 
6. Utsläppsvillkor 
7. Miljöpåverkan 
8. Utsläpp 
9. Sammanfattning 

 
Lokalisering och upptagningsområde 
Brattesta avloppsreningsverk tar emot hushållsspillvatten från samhällena Ed och Hökedalen. 
Reningsverket ligger på södra stranden av sjön Stora Le.  
 
Framtida anslutning och belastning 
Dagens inkommande belastning är något osäker. Inkommande provtagning är kontaminerad 
av interna slamflöden men detta har efter en justering av provtagningspunkten 2013 minskat 
kraftigt. Under 2013 och 2014 har istället en osannolikt låg belastning uppmätts som endast 
motsvarar ca hälften av det antal personer som faktiskt är anslutna. Att belastningen är så 
mycket lägre än det faktiska anslutna antalet personer beror sannolikt inte på ledningsläckage 
(RKI). Ledningsnätet är litet och undersöks genom filmning. Det kan också vara så att BOD7 
bryts ner på ledningsnätet i självfallsledningar (MDB).  
 
På grund av dessa osäkerheter antas för dimensionering att dagens belastning motsvarar lika 
många pe som det är fysiska personer anslutna till verket, det vill säga 3 300 pe. Med en 
befolkningsökning motsvarande ca 1 000 pe de närmsta 20 åren blir den framtida 
medelbelastningen 4 300 pe och den uppskattade framtida maximala 
veckomedelsbelastningen 5 000 pe.  
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Den dimensionerande belastningen sänks därmed från 6 500 pe till 5 000 pe. AHA undersöker 
internt vilka konsekvenser sänkningen har i samband med tillståndsansökningen. Vid 5 000 pe 
går en gräns för det rekommenderade skyddsavståndet (300 m upp till 5 000 pe, 500 m vid > 
5 000 pe). 
 
Dagens Q-dim uppgår till 108 m3/h vilket mot bakgrund av dagen faktiska uppmätta flöden är 
kraftigt överdimensionerat. Q-dim kommer att sänkas till 61 m3/h när den framtida 
belastningen har lagts till dagens flöde. AHA önskar en mer tydlig motivering av metoden för 
framtagande av det dimensionerande flödet för att säkerställa att bräddningarna inte ökar. 
MDB påpekar att beräkningarna följer Svensk standard förutom att en mer precis bestämning 
av torrväderflödet har gjorts istället för att ta schablonvärden. Risken med att bestämma ett 
onödigt högt Q-dim är att det kan behövas fler volymer för att kunna uppnå kväverening. 
AHA vill att det i ansökan redovisas med en timupplösning att bräddningar inte kommer att 
ske.  
 
Flöden vid eventuella läckage på ledningsnätet kommer inte med vid uppskattning av 
torrväderflödet från 40 %- punkten i varaktighetsdiagrammet. Marken i området är dock stabil 
utan mycket sättningar. Det är sällan problem med större läckor (ut från ledningsnätet) på 
varken vatten- eller avloppsledningarna. Eftersom majoriteten av Eds ledningar ligger inom 
vattenskyddsområde för grundvatten har kommunen själva ett stort incitament för att hålla 
avloppsledningar och pumpstationer hela och i full funktion.  
 
Anledning till ombyggnation och ombyggnadsförslag 
Reningsverket har goda reningsresultat men det finns vissa förfaranden på verket som inte är 
helt optimala, särskilt gällande slamhantering. Styr- och regler kommer att utökas/förbättras, 
slamhanteringen förbättras, bräddning efter gallret istället för innan och byte av gamla 
maskinella delar. Om det ställs krav på kväverening kommer en mer omfattande 
ombyggnation att krävas, men eftersom det idag finns väl tilltagna volymer är det möjligt att 
hålla sig inom befintliga volymer (förutom eventuellt mikrosilar).  
 
Framtida villkor 
Planerat yrkade utsläppsvillkor:  BOD7 10 mg/l alt. 95 % reduktion  
   P-tot 0,30 mg/l alt. 95 % reduktion 
   (N-tot 15 mg/l alt. 70 % reduktion) 
 
För BOD7 och fosfor gäller föreslagna utsläppsvillkor som begränsningsvärden för medel per 
år och 2:a tertial. Om utsläppskrav på kväve yrkas kommer kommunen som förslag att yrka 
på ovanstående villkor som årsmedel. I tillståndsansökan måste ekonomi och miljönytta vägas 
mot varandra för att avgöra om det är rimligt med kväverening (AHA).  
 
AHA har fått följande uppgifter av Ragnar Lagergren från länsstyrelsens vattenvårdsenhet: 
 

 Stora Le är stor men näringskänslig.  
 Dagens utsläpp har sannolikt ingen negativ påverkan på recipienten.  
 Det är viktigt att begränsa fosfor eftersom detta är det begränsande näringsämnet, 

men även organiska ämnen kan vara viktiga med tanke på de senaste årens försämring 
av siktdjupet.  
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Det som blir viktigt gällande kväve är sannolikt främst tillförseln till havet. AHA diskuterar 
med Ragnar Lagergren och återkommer med vilken kväveretention som kan förväntas från 
Stora Le till havet och vilka krav som ställs på kvävereningen. Avrinningens väg till havet ska 
tas med i ansökan. AHA: En sakkunnig person bör anlitas för bedömning av påverkan på 
recipienten från de planerade utsläppen med respektive utan kväverening. Även en inspektion 
av utloppsledningen och dagens situation i närmiljön vid utsläppspunkten bör genomföras och 
tas med i tillståndsansökan.  
 
Samrådsförfarande 
Påföljande detta tidiga samråd med Länsstyrelsen ska även ett samråd med allmänheten och 
lokala föreningar hållas. AHA: Annonsering ska ske i lokal tidning, på hemsidan och berörda 
föreningar och organisationer som kan tänkas ha en åsikt, t ex. Naturskyddsföreningen och 
småbåtshamnen i närheten av verket. Mötet är enigt om att det i detta första läge inte behövs 
något utskick till närboende allmänhet. Detta då det inte hittills inkommit klagomål på 
verksamheten, skyddsavståndet reduceras och verket inte kommer att växa utanför sina 
nuvarande väggar i någon större utsträckning. 
 
Protokollet från samrådet med Länsstyrelsen och kommentarerna från allmänheten ska 
sammanfattas i ett dokument och skickas till Länsstyrelsen. Därefter kan Länsstyrelsen 
besluta om det föreligger betydande miljöpåverkan eller ej.  
 
Påpekanden/Kommentarer 

 Lämna referens på metod för bestämning av torrväderflöden och motivera tydligt 
varför Q-dim kan sänkas trots ökad belastning.  

 En sakkunnig person bör anlitas för bedömning av utsläppens påverkan på recipienten 
med/utan kväverening. Även en inspektion av utloppsledningen och det aktuella 
tillståndet kring utsläppspunkten bör göras i samband med tillståndsansökan.  

 Beskriv påverkan på energiförbrukning närmare.  
 Få med planerade bostadsområden inom skyddsavståndet för att undvika framtida 

konflikter.  
 Det finns ett område med ädellövskog precis bakom reningsverket, beskriv eventuellt 

påverkan av detta enligt påpekande från Naturvårdsenheten.  
 Konsekvensbeskrivning med risker, exempelvis aerosoler om mikrosilar placeras 

utomhus. Ska det finnas reservkraft? Vad blir utsläppen till recipient under normaldrift 
respektive vid haverier och avstängningar? 

 Kommer nya ytor att tas i anspråk? 
 Är marken där reningsverket ligger detaljplanelagt? 

 
 
Vid pennan:  Therese Areskoug 
Justerat:  Mark de Blois 
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