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1 Administrativa uppgifter 
 

Uppgifter om anmälningspliktig organisation/huvudman: 
 
Huvudman:   Dals-Eds kommun 
Adress:   Teknik och Service 
   Storgatan 27 
   Box 31 
   668 21 Ed 
Organisationsnummer:   212000-1413 
Kontaktperson:   Roland Kindslätt 
Telefon:    0534-19051 
E-post:   roland.kindslatt@dalsed.se 
 
Tekniskt ombud:  H2OLAND 
Adress:   Grindgatan 1 
   441 36 Alingsås 
Kontaktperson:  Mark de Blois 
Telefon:   0322 – 66 04 67 
E-post:   mark.de.blois@h2oland.se 
 
Uppgifter om anläggningen: 
 

Anläggning Brattesta avloppsreningsverk 

Fastighetsägare Dals-Eds kommun 

Fastighetsbeteckning Brattesta 10:5 

Koordinater (SWEREF 99 TM): N: 6534585; E: 323219 

Besöksadress Gamla Edsvägen 4B 

Kontaktperson på plats Anders Johansson, Dick Gustafsson 

Telefon 0534-19058 

 
 
Verksamhetskod: 90.10, B 
 
MKB skickas till: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöskyddsenheten 
 Att: Anita Harri 

Drottninggatan 2 
 462 82 Vänersborg 
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2 Verksamhetens utformning och omfattning 

2.1 Dagens situation 

 

Brattesta avloppsreningsverk byggdes 1978 och är lokaliserat vid sjön Stora Les södra strand i 

Dals-Eds kommun. Brattesta belastas av hushållsspillvatten från Eds tätort och Hökedalen. 

Till verket släpps också processavloppsvatten från en närliggande industri. Detta vatten 

innehåller främst stärkelse. Vattnet behandlas med mekanisk, biologisk och kemisk rening 

innan det släpps på ca 17 m djup i Stora Le.   

 

Brattesta ARV klarar sina nu satta utsläppskrav med god marginal, främst på grund av att 

kapaciteten ligger långt högre än belastningen. Flertalet maskiner och pumpar behöver bytas 

ut på grund av ålder. Även styr- och reglersystem är omoderna vilket kan leda till en 

ineffektiv drift av verket.  

 

I samband med ombyggnad och komplettering av verket önskar Dals-Eds kommun söka ett 

nytt tillstånd eftersom det gamla är delvis inaktuellt. Då recipienten, sjön Stora Le, är 

näringsfattig förväntas hårdare krav jämfört med dagens tillstånd på reningen av BOD7 och 

fosfor. 

 

En översiktskarta över kommungränser och upptagningsområdet för Brattesta ARV kan ses i 

Figur 2.1. 
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Figur 2.1 Översiktskarta över Dals-Eds kommun och upptagningsområdet för Brattesta 

 ARV idag 

 

Brattesta ARV ligger på samma nivå som sjön Stora Le medan huvuddelen av Eds samhälle 

ligger på höjden bakom reningsverket med ca 50 meter i höjdskillnad. Denna topografi gör att 

reningsverket ligger mer avskilt än vad än kartan gör gällande.    
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2.2 Ombyggnad av Brattesta ARV 

Många delar av den maskinella utrustningen på Brattesta är gamla och behöver bytas ut. Styr- 

och regler är mycket enkelt i dagens mått vilket försvårar optimering av processen. Även 

slamhanteringen behöver byggas om för att uppnå en bättre funktion och minska den interna 

belastningen av slam som idag sker. 

 

Brattesta avloppsreningsverk är idag dimensionerat för 6 500 pe men endast ca 3 300 personer 

är anslutna till verket och belastningen är låg. De närmsta 20 åren förväntas en 

befolkningsökning med ca 50 personer per år vilket motsvarar 1 000 personer. Verket 

kommer att dimensioneras för en medelbelastning på 4 300 pe och tillstånd söks för en 

maximal veckomedelsbelastning på 5 000 pe.  

 

Nedan följer en punktlista över det framtida verkets centrala funktioner. Ett processchema 

över det framtida avloppsreningsverket redovisas i Figur 2.2.   

 

I korthet kommer det framtida avloppsreningsverket bestå av: 

 

Vattenbehandling: 

 Pumpstation 

 Galler, 3 mm 

 Sandfång 

 Aktivslam, 3 zoner för denitrifikation och BOD7-reduktion 

 MBBR, 2 zoner för nitrifikation/denitrifikation 

 Mellansedimentering 

 Kemikaliedosering 

 Flockningsbassänger 

 Slutsedimentering 

 

Slambehandling: 

 Galler, 3 mm 

 Externslamlager 

 Gravimetrisk förtjockare 

 Slamlager 

 Slamskruvpress 

 

Provtagning  

 Inkommande avloppsvatten, prov tas innan gallret 

 Biologisk rening, prov tas innan flockning 

 Utgående avloppsvatten, prov tas i utloppsränna 

 Bräddat avloppsvatten, prov tas efter gallren 

 

Flera uppgifter om det nya verket finns i den tekniska beskrivningen över verket. 
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Figur 2.2 Enkelt processchema över Brattesta avloppsreningsverk i framtiden.  
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Ledningsnätet och pumpstationerna 

Hela ledningsnätet ska enligt kommunen vara duplikatsystem, det vill säga dag- och 

avloppsvattenledningarna ska vara helt separerade. Arbete med att ta fram saneringsplan 

pågår inom kommunen.  

 

Ingen bräddning har skett vid någon av de fem pumpstationerna de senaste åren. Vid de 

tillfällen då strömavbrott eller andra fel orsakar haveri av pumparna bräddas först vattnet till 

trekammarbrunnar vilket innebär ett stort skydd för närmiljön. Detta gör dels att personalen 

har tid på sig att åtgärda felet och dels att sannolikheten för bräddning från ledningsnätet blir 

nästintill obefintlig. Då problem uppstår och en pump stoppar går larm ut via mobil till 

drifttekniker eller jouren. Pumpstationerna kontrolleras dagligen i systemet så att det inte 

finns några larm. Fysisk tillsyn sker en gång per vecka.  

 

Recipienten för pumpstationernas bräddavlopp är markerade med koordinater och på karta i 

bilaga 6. 

 

Avloppsmängder och ovidkommande vatten 

Redovisning av avloppsmängder och ovidkommande vatten för år 2011-2014 har 

sammanställts utifrån miljörapporter i Tabell 2.1 nedan. 

 

Tabell 2.1 Avloppsmängder och ovidkommande vatten år 2011-2014 

Parameter 2011 2012 2013 2014 Medel 

Total avloppsmängd (m
3
/år) 299 266 295 019 279 075 320 205 298 391 

Ovidkommande vatten (%) 36 34 30 37 34 

Spillvattenmängd (m
3
/år) 190 436 196 000 194 781 202 384 195 900 

Ovidkommande vattenmängd 
(m3/år) 

108 830 99 019 84 294 117 821 102 491 

 

Det är inte ovanligt att kommunala reningsverk har ett inläckage av ovidkommande vatten 

som är ungefär lika stor som spillvattentillrinningen. Av inkommande vatten till Brattesta är 

ungefär en tredjedel av inkommande vatten ovidkommande. I detta ingår även de tillfällen då 

vattennivån i Stora Le är så hög att sjövatten pressas in på verket genom 

bräddvattenledningen. Inträngning av sjövatten sker idag vid höga nivåer i sjön. Efter 

ombyggnaden kommer denna inträngning inte längre att vara möjlig.  
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2.3 Anslutning  

Kommunen har idag ca 3 300 bofasta invånare. Enligt mätdata har faktisk belastning 

motsvarat antalet bofasta bra förutom under de två senaste åren. Årsmedelbelastningarna har 

tidigare varierat mellan 3 000 pe och 4 200 pe. Då ingår även en mindre industri som belastar 

reningsverket med ca 100 m
3 

stärkelserikt vatten per dag samt en del internbelastning som 

kommer med inkommande provtagning. Industrins belastning uppskattas av kommunen 

motsvara 150 pe. År 2013 och 2014 har en belastning motsvarande 1 400 pe respektive 1 700 

pe uppmätts. Det är mycket osannolikt att detta representerar den faktiska belastningen då 

antalet fysiska personer uppgår till ungefär det dubbla.           

 

Framtida anslutningar till Brattesta ARV uppskattas till ca 50 pe per år. Över en 20-årsperiod 

kommer då belastningen att öka med 1 000 pe. På grund av osäkerheten kring dagens 

inkommande belastning antas den idag uppgå till antalet anslutna personer, det vill säga 3 300 

pe.  
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3 Belastning 

3.1 Metod för beräkningar 

Beräkningarna på den inkommande och utgående belastningen har gjorts med hjälp av de 

dygnsprov som tas på Brattesta avloppsreningsverk. Dygnsprov analyseras två gånger per 

månad på utgående vatten och en gång per månad på inkommande. De data som har använts 

vid beräkning av halter, mängder och reduktion är från och med 2009 till och med 2014. För 

beräkningar på flöden har dygnsflöden från 2010 till 2013 använts. 

 

För att se hur belastningen på Brattesta reningsverk ändras under åren har 

provtagningsresultaten från verket delats in i olika perioder. Följande beräkningar har 

genomförts:  

 

 Medel total (2009-2014): Medelvärdet av alla provtagningar mellan 2009 och 2014.  

 Månadsmedelvärde: Dygnsproven har delats in månadsvis för att se 

säsongsvariationer. Ett medelvärde för alla provtagningar under respektive månad 

under 2009-2014 har beräknats.  

 Årsmedelvärde: Dygnsproven har delats in årsvis för att se årsvariationer. Ett 

medelvärde för alla provtagningar under respektive år under 2009-2014 har beräknats. 

 

Alla medelhalter som redovisas i denna rapport är flödesviktade. 

 

De föroreningsmängder och halter som en person i Sverige normalt producerar redovisas i 

Tabell 3.1. Dessa värden ligger till grund för omräkning av analysresultat till 

personekvivalenter samt för att uppskatta belastningsökningen. Halterna är baserade på 

torrväder och ett antagande om att varje person använder 200 liter vatten per dag. Detta är den 

vattenförbrukning som normalt anges som medelvattenförbrukningen i Sverige.  

 

Tabell 3.1 Mängder och halter föroreningsämnen per pe och dag vid en medelvatten-

 förbrukning på 200 l/d 

Förorening Mängd  
(g/pe*d) 

Halt  
(mg/l) 

BOD7 70 350 

COD 140 700 

P-tot 2 10 

N-tot 14 70 
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3.2 Dagens uppmätta belastning 

Mätdata från ackrediterat laboratorium mellan 2009 till 2014 har använts för att bedöma 

belastningar och reningsresultat på Brattesta ARV. Årsmedelvärde för flöde (under 

provtagningsdygnen) och föroreningsämnen in till Brattesta ARV kan ses i Tabell 3.2. 

Samtliga halter är flödesviktade.  

 

De inkommande halterna är i medel höga för samtliga föroreningsämnen utom BOD7 som 

ligger på en normal nivå. De höga halterna hänger delvis samman med internbelastning på 

inkommande provtagare, men också med den relativt låga andelen ovidkommande vatten. 

Under 2013 gjordes en justering av inkommande provtagningspunkt för att minska inverkan 

av rejekt och dekantat från förtjockare och externslamlager. Det kommer dock fortfarande 

med en del interna flöden i den inkommande provtagningen vilket visades vid den periodiska 

besiktningen som genomfördes 2014-09-17. Åtgärden verkar ändå ha givit effekt eftersom de 

uppmätta inkommande halterna och mängderna under 2013 och 2014 varit lägre och mer 

stabila. Även efter att punkten flyttades har inkommande halter varit nära torrväderhalter för 

COD, fosfor och kväve. För BOD7 ligger halterna nu endast på ca hälften av 

torrväderhalterna.  

 

I medel är inkommande mängd BOD7 idag 208 kg/d och inkommande mängd totalfosfor ca 

11 kg/d.  

 

Tabell 3.2 Flöden, halter och mängder föroreningsämnen inkommande till Brattesta 

 ARV idag* 

År Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

 (m
3
/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) 

2009 1060 240 254 862 913 11,6 12,3 74 78 

2010 818 250 204 891 728 14,0 11,4 56 46 

2011 745 397 296 1461 1089 18,4 13,7 67 50 

2012 889 313 279 1070 950 15,6 13,9 67 59 

2013 800 124 99 598 478 9,4 7,6 51 41 

2014 914 128 117 665 608 10,3 9,4 64 59 

2009-14 871 239 208 912 794 13,1 11,4 64 55 

* Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium 

 

Brattesta avloppsreningsverk är dimensionerat för 6 500 pe men har i medel sedan 2009 haft 

en BOD7-belastning på ca 3 000 pe, se Figur 3.1. Belastningen har varierat något under den 

tiden då medelbelastningen 2011 och 2012 var ca 4 000 pe och 2013 endast 1 400 pe. Även 

2014 var BOD7-belastningen mycket låg. Med tanke på att antalet anslutna är 3 300 personer 

är belastningen 2013 och 2014 extremt låg. Minskningen kan som nämndes ovan förklaras 

med att provtagningspunkten ändrats. Det är då belastningen som uppmätts under 2013 och 

2014 som bäst representerar belastningen utan interna flöden. Övriga föroreningsämnen 

motsvarar bättre det antal personer som faktiskt är anslutna. Det kan vara så att en del BOD7 

bryts ner på ledningsnätet. För dimensionering har det antagits att de 3 300 personer som är 
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anslutna motsvarar lika många pe i belastning (70 g BOD7/person.d) eftersom den uppmätta 

inkommande belastningen är osäker.  

 

 
Figur 3.1 Antalet pe av samtliga föroreningsämnen i inkommande vatten som 

 årsmedelvärden 

 

3.3 Framtida belastning 

För att beräkna den inkommande belastningen i framtiden har 1 000 pe lagts till på dagens 

belastning. Den framtida medelbelastningen kommer att uppgå till 4 300 pe medan maximal 

veckomedelsbelastning blir 5 000 pe.  

 

I Tabell 3.3 redovisas framtida inkommande mängder av BOD7, COD, P-tot och N-tot samt 

framtida inkommande flöde. Mängderna motsvarar 4 300 pe i medel och 5 000 pe för 

maximala mängder. Flödet har beräknats som dagens medelflöde under provtagningsdygn 

med tillägg av 200 l/pe*d för 1 000 pe för medelvärdet och 1 700 pe för maxvärde.  

 

Tabell 3.3 Flöden och mängder föroreningsämnen inkommande till Brattesta ARV 

 BOD7 (70g/p.d) COD (140g/p.d) P-tot (2g/p.d) N-tot (14g/p.d) 

  kg/d kg/d kg/d kg/d 

Medel (4 300 pe) 301 602 8,6 60 

Max (5 000pe) 350 700 10 70 

 

Vid en jämförelse mellan dagens mängder i Tabell 3.2 och framtida mängder i Tabell 3.3 är 

belastningen från COD och fosfor högre idag än i framtiden. Det beror på att dagens 

medelvärden påverkas av den interna belastningen från tidigare år att och framtida värden 

därför är beräknade med schablonvärden.   
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4 Utredningsalternativ 

4.1 Alternativ lokalisering 

Någon alternativ lokalisering av reningsverket är inte aktuell då detta skulle leda till orimligt 

höga kostnader jämfört med att bygga om befintligt verk. Det finns heller inte några andra 

större reningsverk som ligger tillräckligt nära för att överföring av avloppsvattnet skulle vara 

en rimlig lösning.  

 

4.2 Nollalternativ 

Nollalternativet för Brattesta ARV är att reningsverket bibehålls i sin nuvarande utformning 

som byggdes 1978. De gamla maskiner som idag finns på verket drar mycket energi och är 

redan nu kostsamma ur ett underhållsperspektiv. Vid haveri på viktiga maskinella delar kan 

det finnas risk för utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten. Idag uppnår man en relativt 

hög procentuell kväverening trots att verket inte är byggt för det. Denna kväverening blir svår 

att upprätthålla då belastningen ökar med 1 000 pe. Det leder till sämre kväveförhållanden i 

recipienten och framförallt i havet jämfört med planerad ombyggnad.    

 

4.3 Alternativa reningsprocesser 

Ytterligare alternativ för att klara kapacitetsökning och ökade utsläppskrav skulle vara 

möjliga.  

 

 Aktivslam: Verket skulle kunna byggas om med enbart aktivslam för kväverening. 

Detta kräver större volymer än de som finns tillgängliga idag vilket betyder att nya 

bassänger hade behövt anläggas. För att inte få öppna bassänger hade även 

reningsverkets byggnad behövt byggas ut. Det innebär större kostnader än föreslaget 

processalternativ.  

 

 MBR: MBR är en reningsteknik med membran. Det är en kompakt teknik som skulle 

få plats på den begränsade yta som finns tillgänglig samt ger mycket rent utgående 

vatten utan partiklar. MBR-tekniken behöver inga mikrosilar och inga 

sedimenteringsvolymer. Det är dock en mycket energikrävande process. Det innebär 

också att man inte utnyttjar de resurser som redan finns på verket idag i och med 

sedimenteringsvolymerna. Främst på grund av den höga energiförbrukningen har 

kommunen valt att inte gå vidare med denna teknik.  
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5 Områdesbestämmelser 

5.1 Översiktsplan och detaljplan 

Översiktsplaner för användning av mark- och vattenområden i Dals-Eds kommun finns i 

bilaga 2. Brattesta avloppsreningsverk ligger på kommunalägd mark som är detaljplanelagt 

för avloppsreningsverk. I bilaga 3 finns detaljplanen för området. 

5.2 Riksintressen och andra intressen 

Sjöarna Stora och Lilla Le ligger norr respektive mitt i samhället Ed. Utloppsledningen från 

Brattesta ARV mynnar ca 50 m ut i Stora Le på 17 m djup. Hela Stora och Lilla Le inklusive 

strandzon är klassade som riksintressen för naturvård. Stora Le med kringliggande områden är 

också av riksintresse för friluftsliv. Både riksintresse för naturvård och friluftsliv inkluderar 

reningsverket och utsläppspunkten. Stranden kring reningsverket omfattas dock inte av 

strandskydd.  

 

I närområdet kring reningsverket finns områden som klassas som naturreservat men Brattesta 

ARV ligger utanför dessa. Ett mindre naturreservat ligger precis öster om reningsverket. I 

närheten av det finns också två ekar som är klassade som skyddsvärda träd och naturminnen. 

Även sydväst om Lilla Le finns ett mindre naturreservat. Inom kommungränserna men längre 

bort från reningsverket finns Tingvallamossens, Tresicklans och Borgelemossarnas 

naturreservat. Borgelemossarna är även ett Natura 2000-område.  Brattesta ARV ligger inom 

ett område som sträcker sig runt Lilla Le klassat som riksintresse för kulturmiljövård.  

 

Det finns inga utpekade badplatser i nära anslutning till utsläppspunkten. Den närmsta 

utpekade badplatsen ligger i Strandviken i Nössemark mer än två mil norrut. Ca 500-600 m 

nordväst om utsläppspunkten ligger en småbåtshamn, se Figur 5.1. I praktiken ligger det en 

fin sandstrand i direkt anslutning till avloppsreningsverket. 

 

Kartor över närliggande riksintressen och naturreservat finns i bilaga 9. 
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Figur 5.1 Badplatser och gästhamn 

 

5.3 Miljökvalitetsnormer 

Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för alla yt- och 

grundvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2009:533 Länsstyrelsens 

författningssamling). Nya miljökvalitetsnormer för 2015 håller på att tas fram men är i 

dagsläget endast preliminära. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för 

varje vattenförekomst. Enligt underlagsmaterialet som Vattenmyndigheten har tagit fram för 

2015 är statusen och miljökvalitetsnormerna för den preliminära vattenförekomsten Stora Le, 

syd följande: 

 

Övervakningsstationen Stora Le, syd ligger i den södra delen av sjön nära utsläppspunkten 

från reninsverket. På stationen undersöks Stora Le med avseende på vattenkemi och 

växtplankton enligt provtagningsprogrammet för Upperudsälven. Stora Le, syd har idag 

statusklassningen måttlig ekologisk status. Målet är att en god ekologisk status ska uppnås. 

Kemisk ytvattenstatus uppnår ej god på grund av för höga halter kvicksilver. Även här är 

målet god kemisk ytvattenstatus. På grund av atmosfäriskt nedfall av kvicksilver från 

nationella och internationella källor överskrider idag samtliga sjöar, vattendrag och kustvatten 

i Sverige gränsvärdet för kvicksilver.  

 

Utsläppspunkt 

Småbåtshamn 
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Miljögifter, försurning, förändrade habitat och främmande arter är utpekade miljöproblem vid 

övervakningsstationen. Bedömningen är däremot att det inte finns några problem med 

syrefattiga förhållanden eller övergödning.  

 

Utsläppspunkten för renat samt bräddat avloppsvatten från Brattesta ARV är ej skyddad. 

Marken och strandkanten kring där verket står är dock omfattat av skydd för dricksvatten 

(grundvatten).   

 

Karta på övervakningsstationer och miljökvalitetsnormer finns i bilaga 9. 
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6 Recipientförhållanden 

6.1 Utsläppspunkter 

 

Utlopp för renat avloppsvatten 
Renat avloppsvatten från Brattesta avloppsreningsverk leds ut i Stora Le ca 50 m ut på ca 17 

m djup. I bilaga 6 anges koordinaterna på reningsverket och på utloppsledningen.  

 

Bräddutlopp 
En översikt över alla utsläppspunkter (reningsverket och bräddutloppen från pumpstationerna) 

i upptagningsområdet redovisas i bilaga 6. Kapaciteten på ledningsnätet och är god och 

bräddningar har inte inträffat mellan 2011 och 2014. Till varje pumpstation finns en 

trekammarbrunn som fångar upp de bräddflöden som sker till följd av exempelvis mekaniska 

haverier. Dessa slamsugs sedan vid behov. Bräddning till recipient sker således i princip 

aldrig. Bräddutlopp från verket sker på samma plats som utloppet för det renade 

avloppsvattnet. Verket har en hög kapacitet för hydraulisk belastning. 2013 gjordes en mindre 

bräddning från verket på grund av underhåll av inloppspumparna, i övrigt har ingen bräddning 

skett sedan 2011.  

 

Samtliga pumpstationer larmar till jourtelefon vid bräddning till trekammarbrunn. 

 

6.2 Beskrivning av recipienten 

Stora Le är en mycket långsmal sjö som sträcker sig över tre län, Västra Götalands och 

Värmlands län i Sverige samt Østfold fylke i Norge. Sjön är en så kallad sprickdalssjö och 

sträcker sig norrut ca 70 km från orten Ed. Stränderna kring sjön är bergiga och 

skogsbeklädda. Sjön avvattnas av Upperudsälven som i sin tur mynnar i Vänern och slutligen 

via Göta Älv rinner ut till havet. Som djupast är sjön över hundra meter (Sandqvist, 2014). 

 

Stora Le är en näringsfattig sjö där siktdjupet till följd är mycket bra, ofta mellan nio och elva 

meter. Här finns dock många olika fiskarter vilket gör den intressant för sportfiskare. 

Fiskarterna inkluderar sik, siklöja, lake, abborre, mört, gers, braxen, gädda, stensimpa, 

bergsimpa och hornsimpa. Sjön har också några unika arter av så kallade ishavsrelikter. Det är 

ett par arter, främst hopp- och märlkräftor som är kvar från den tid då Stora Le tillhörde havet. 

Även hornsimpan räknas till dessa ishavsrelikter (Sandqvist, 2014).   

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%98stfold_fylke
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7 Miljökonsekvenser 

7.1 Framtida utsläpp till vatten 

Utsläppsvillkor enligt gällande tillstånd kan ses i Tabell 7.1. I tillståndet är det inte 

specificerat om gränsvärdena gäller som års- kvartals- eller månadsmedelvärde. På grund av 

tillståndets ålder har det antagits att gränsvärdena gäller som årsmedel.  

 

Tabell 7.1 Gränsvärden för Brattesta ARV enligt gällande tillstånd 

Krav BOD7 P-tot 

Årsmedel (mg/l) 15 0,5 

 

Brattesta kommer vid ombyggnaden att dimensioneras för en maximal belastning på 5 000 pe 

och ett dimensionerande flöde (Qdim) på 63 m
3
/h. Kraven som yrkas för den framtida 

anläggningen får som medelvärde per kalenderår och tertial 2 inte överskrida 10 mg/l BOD7 

och 0,3 mg/l fosfor eller minst 95 % reduktion som begränsningsvärde.  

 

Begränsningsvärdena för avloppsvattenutsläpp ska följa föreskriften om rening av 

avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1994:7 (BOD7: högst 15 mg/l, CODcr: högst 70 

mg/l). 

 

Under ombyggnadstiden och under intrimning, yrkar kommunen på provisoriska villkor i 

form av riktvärden per år. Riktvärdena i yrkandet är högst 15 mg/l av BOD7 och högst 0,5 

mg/l totalfosfor i utgående vatten.  

 

Tabell 7.2 Begränsningsvärden för Brattesta ARV enligt yrkat tillstånd 

Krav BOD7 P-tot 

Årsmedel (mg/l) 10 0,3 

Årsmedel reduktion (%) 95 95 

Medel tertial 2 (mg/l) 10 0,3 

Medel tertial 2 reduktion (%) 95 95 

 

Under tertial 2 ger utsläppen som störst påverkan på recipienten, därför yrkas villkoren 

särskilt med avseende på den perioden. Reduktionsgraden tas i kommunens yrkande med i 

villkoren är eftersom inkommande halter redan idag är relativt höga till Brattesta ARV. Den 

nya belastning som tillkommer består av nya ledningar vilket bör resultera i ett än mindre 

inläckage och högre halter. I takt med kommunens saneringar på ledningsnätet minskar också 

inläckaget. Detta kan resultera i att man trots en mycket god reningsgrad får svårt att hålla 

utsläppshalterna.  

 

Om dagens processlösning skulle behållas finns det risk att kvävereningen försämras. Idag 

uppnår man ca 50 % kvävereduktion även utan aktiv nitrifikation och denitrifikation vilket är 

ca 20 % högre än vad som normalt uppnås. Den höga reduktionsgraden kan bero på lång 

uppehållstid i det biologiska steget och/eller en ovanligt hög andel partikulärt kväve i 

inkommande vatten. Då belastningen ökar kan det inte säkerställas att kvävereningen kan 

upprätthållas med dagens processlösning. Därför byggs verket om med partiell kväverening så 

att en kvävereduktion på över 50 % ska kunna uppnås även i framtiden.  
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Stora Le är en näringsfattig sjö, men fosfor är det begränsande näringsämnet. Kvävet blir 

istället viktigt då det bidrar till kvävetransporten till havet. Kväveretentionen, det vill säga den 

andel kväve som reduceras naturligt i sjöar och vattendrag på väg till havet, har från området 

där Brattesta ARV ligger uppskattats till 40-60 % genom modellering (Arheimer, Pers, 2007). 

Det innebär att den totala reduktionen med reningsverket och naturlig kväveretention 

sammanlagt gör att 70 % reduktion uppnås.   

 

I framtiden antas halterna öka något, detta för att lämna lite utrymme i dimensioneringen vid 

ombyggnad och för att de reningssteg som inte byggs om kommer att bli högre belastade i 

framtiden. De framtida utgående halterna kommer att hamna i intervallen som presenteras i 

Tabell 7.3. För beräkningar i Tabell 7.4-Tabell 7.7 har ett medelvärde av dessa intervall 

använts.  

 

Tabell 7.3 Utgående flöden och halter under perioden 2009-2014 och i framtiden* 

 Flöde 
(m

3
/d) 

BOD7 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

P-tot 
(mg/l) 

N-tot 
(mg/l) 

2009 1 001 5,4 42 0,14 21,9 

2010 782 4,1 37 0,10 22,6 

2011 887 3,9 35 0,12 22,0 

2012 873 3,7 35 0,10 25,5 

2013 779 3,5 33 0,10 27,5 

2014 954 3,4 31 0,10 22,0 

Medel 09-14 879 4,0 36 0,11 23,5 

Framtid 1080 5-10 35-70 0,15-0,30 20-30 

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium 
 

I Tabell 7.4 redovisas utgående flöden och mängder mellan 2009 och 2014 och i framtiden. 

Redovisade flöden är medelvärden av uppmätta flöden vid provtagning. Utgående mängder 

idag av BOD7 och COD är sannolikt något överskattade då utgående halter för dessa ämnen 

ofta ligger under detektionsgränsen. De beräknade utgående mängderna blir då högre än vad 

de faktiskt är till recipient.  

 

Framtida utgående mängder är beräknade från framtida utgående halter och framtida 

medelflöde. Mängden av samtliga föroreningsämnen kommer att öka på grund av att 

inkommande belastning ökar.  

 

Tabell 7.4 Utgående flöden och mängder under perioden 2009-2014 och i framtiden* 

 Flöde 
(m

3
/d) 

BOD7 
(kg/d) 

COD 
(kg/d) 

P-tot 
(kg/d) 

N-tot 
(kg/d) 

2009 1 001 5,4 42 0,15 22 

2010 782 3,2 29 0,07 18 

2011 887 3,5 31 0,10 19 

2012 873 3,3 31 0,09 22 

2013 779 2,7 26 0,08 21 
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2014 954 3,2 29 0,10 21 

Medel 09-14 879 3,6 31 0,10 21 

Framtid 1080 8,1 57 0,25 27 

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium 

 

Utgående flöden och reduktionsgrader vid Brattesta ARV redovisas i Tabell 7.5. 

Reduktionsgraderna är mycket höga för samtliga föroreningsämnen. Reduktionen i framtiden 

har beräknats från framtida inkommande och utgående halter. För kvävereduktionen efter 

ombyggnad med utökad kväverening ska en kvävereduktion på 50 % kunna uppnås.  

 

Tabell 7.5 Utgående flöden och reduktioner under perioden 2009-2014 och i framtiden* 

 Flöde 
(m

3
/d) 

BOD7 
(%) 

COD 
(%) 

P-tot 
(%) 

N-tot 
(%) 

2009 1 001 96 91 98 64 

2010 782 98 94 99 51 

2011 887 99 96 99 42 

2012 873 97 94 99 59 

2013 779 96 89 98 41 

2014 954 97 92 98 53 

Medel 09-14 879 97 93 99 52 

Framtid 1 080 97 91 97 55 

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium 
 

I Tabell 7.6 och Tabell 7.7 framgår det att Brattesta avloppsreningsverk kan uppnå de yrkade 

villkoren.  

 

Tabell 7.6 Beräknade utgående flöden och halter i framtiden 

Period Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

 m
3
/d mg/l mg/l mg/l mg/l 

Kvartal 1 1111 7,5 53 0,23 25 

Kvartal 2 1040 7,5 53 0,23 25 

Kvartal 3 978 7,5 53 0,23 25 

Kvartal 4 1182 7,5 53 0,23 25 

Årsmedel 1080 7,5 53 0,23 25 

 

Tabell 7.7 Beräknade utgående flöden och reduktioner i framtiden 

Period Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

  m
3
/d % % % % 

Kvartal 1 1111 98 92 97 60 

Kvartal 2 1040 97 91 97 57 

Kvartal 3 978 98 91 97 59 

Kvartal 4 1182 97 90 97 51 

Årsmedel 1080 97 91 97 55 
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Brattesta avloppsreningsverk har idag normala till något höga halter av föroreningsämnen in 

till verket. I framtiden kan dessa halter komma att öka då ledningsnätet saneras kontinuerligt 

och eventuella ny ledningar är förhållandevis täta. Enligt beräkningar och provtagning 

kommer Brattesta avloppsreningsverk att klara de yrkade utsläppskraven.  

 

 

Bräddningsflöden på reningsverket och på pumpstationerna 
Ledningsnätet som är anslutet till Brattesta avloppsreningsverk har en del ovidkommande 

vatten men inte ovanligt mycket. I framtiden beräknas det inte bli något ökat inläckage på 

grund av exempelvis ökad nederbörd eftersom sanering på ledningsnätet sker kontinuerligt 

och eventuella nya ledningar bör vara relativt täta. Vidare kommer det inte förekomma 

bräddningar på reningsverket och på pumpstationerna till recipient annat än nödbräddningar. 

Koordinater och kartor över bräddutloppen redovisas i bilaga 6. 

 

 

7.2 Påverkan och konsekvenser av utsläppen 

Förhållanden för recipienten kommer efter ombyggnation att vara liknande dagens situation. 

Utsläppshalterna kommer även i framtiden att vara relativt låga. Utsläppskraven skärps och 

verket kommer att dimensioneras för en lägre maximal veckomedelsbelastning än det är i 

dagsläget. Den högsta tillåtna utsläppsmängden för BOD7 och fosfor från Brattesta ARV 

kommer alltså att minska medan den faktiska utsläppta mängden kommer att öka från dagens 

situation på grund av den ökande belastningen. Sannolikt ger ökningen av utsläppen från 

reningsverket en mycket liten påverkan på Stora Le. Även utsläppt mängd kväve kommer att 

öka successivt på grund av en högre belastning. Kvävet spelar främst roll för transporten till 

havet som blir förhållandevis liten tack vare den partiella kvävereningen och 

kväveretentionen. 

 

Utvändigt kommer inga större ingrepp att ske under ombyggnaden. Samtliga bassänger och 

reningssteg är idag och kommer även i fortsättningen att vara inbyggda. Riksintressen och 

skyddsvärden i närheten av verket bedöms därför inte påverkas i högre utsträckning än idag. 

Utpekade badplatser kommer inte påverkas med anledning av avståndet från utsläppspunkten.  

 

7.3 Luft 

Utsläppen till luft sker främst från transporter av rens, sand och slam. Dessa utsläpp kommer 

att öka något då antalet transporter kommer att öka i takt med att belastningen höjs.  

 

7.4 Lukt 

 

Brattesta ARV 

Avloppsreningsverk kan innebära olägenheter för närboende främst i form av lukt och buller. 

Boverket anger rekommendationer för skyddsavstånd för olika verksamheter, bland annat för 

avloppsreningsverk. För en anläggning dimensionerad för högst 5000 pe anges ett 

skyddsavstånd på 300 m. Med tidigare dimensionering var skyddsavståndet istället 500 m. 
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Avståndet skall betraktas som ett försiktighetsmått och uttryck för god planering som skall 

anpassas till lokala förhållanden. I bedömningen måste faktorer som antalet bostäder i 

närheten och deras placering i förhållande till förhärskande vindriktning, möjligheten att 

utnyttja topografiska förhållanden och insynsskyddande vegetation i området samt 

anläggningens typ och konstruktion med mera vägas in. 

 

Brattesta ARV ligger på den södra stranden vid sjön Stora Le. Huvuddelen av Ed ligger uppe 

på höjden söder om verket. Branten är också skogsbeklädd. Husen i centrala Ed är därför 

relativt väl skyddade från lukt. Bostäderna öster om verket är inte lika skyddade av topografin 

och ligger på lite drygt 300 m avstånd från verket, det vill säga utanför skyddsavståndet, se 

Figur 7.1. I figuren är skyddsavstånden på 500 m (dagens rekommenderade avstånd) och 300 

m (framtida rekommenderade avstånd) markerade. Man får idag inte in några klagomål på 

lukt från Brattesta. Samtliga bassänger kommer även i framtiden att vara under tak eller 

övertäckta och luktsituationen förväntas inte förändras.  

 

 
Figur 7.1 Brattesta ARV med markerat skyddsavstånd 300 respektive 500 m 

 

I vissa delar inne på verket kan det uppstå luktproblem under sommaren. Avvattnat slam 

lagras i upp till en vecka på verket i en separat del av byggnaden. På verket finns en 

joniseringsanläggning. Denna sitter över inloppsdelen i samma utrymme som 

slamcontainrarna. Driftpersonalen upplever dock inte att denna anläggning hjälper mot lukten. 

Jonisering är inte en fullt pålitlig metod för luktreducering. Andra luktreningstekniker som 

kompost- och aktivkolfilter kan studeras i samband med ombyggnad för att förbättra 

arbetsmiljön inne på verket.  

 

 

 

500 m 

300 m 



H2OLAND  Mark de Blois 

 www.h2oland.se  0322-66 04 67 

 

Dals-Eds kommun 24 av 31 2016-02-04 

Brattesta ARV 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

Pumpstationer och ledningsnät 

Inga klagomål på lukt har inkommit för varken pumpstationer eller ledningsnät. Om klagomål 

på lukt från pumpstationerna inkommer i framtiden kan pumpstationerna förses med 

aktivkolfilter.  

 

7.5 Råvaror och kemikalier 

 

Brattesta ARV 

Följande kemikalier kommer att används på Brattesta avloppsreningsverk: 

 

 Ekoflock 90, fällningskemikalie som används för kemisk fällning 

 Praestol 835 BS, polymer för slamavvattning 

 

I Tabell 7.8 är kemikalieförbrukningen under 2011-2014 redovisad. 

 

 

Tabell 7.8 Kemikalieförbrukning under perioden 2011-2014 och i framtiden* 

Ändamål Kemikalie Verksam 
bestånds-

del 

Klassif. 2011 
[ton/år] 

2012 
[ton/år] 

2013 
[ton/år] 

2014 
[ton/år] 

Medel 
[ton/år] 

Framtid 
[ton/år] 

Fällning 
Ekoflock 
90 

Poly-
aluminium-
hydroklorid 

XI irriterande 40 48 47 58 48 63 

Polymer 
Praestol 
835 BS 

Anjonisk 
vattenlöslig 
polymer 

XI Irriterande 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8 1,1 

* Uppgifter hämtade från miljörapporterna 

 

Säkerhetsdatablad för nuvarande kemikalier finns bifogade i bilaga 8.  

 

Fällningskemikalieförbrukningen på verket kommer att öka proportionellt med ökad 

belastning. Den ökade kemikalieanvändningen i framtiden kommer inte att påverka 

recipienten då kemikalierna främst följer med slammet. 

 

7.6 Avfall och slam 

Avfallet som produceras på Brattesta ARV består av slam, rens och sand. Slam-, rens- och 

TS-mängderna från verket kommer ungefär att öka proportionellt med ökad medelbelastning. 

Renset samlas in samt tvättas och pressas i en renstvättpress. Renset fångas upp i en soptunna 

vid inloppsdelen. Renset hämtas av Ragn-Sells AB och går till förbränning i Uddevalla 

Energis förbränningsanläggning. Sanden från sandfånget tvättas med utgående vatten från 

slutsedimenteringen för att minska renvattenförbrukningen. Sanden transporteras tillsammans 

med avvattnat slam till Heljestorp i Vänersborg och används sedan som täckning av deponi.  

 

I Tabell 7.9 redovisas avfallsmängderna av rens och sand. 
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Tabell 7.9 Avfallsmängder av rens och sand ifrån inkommande vatten* 

Ungefärliga rens- och sandmängder per år 

Avfallstyp Rens Sand 

EWC-kod 19 08 01 19 08 02 

Mängd idag (m
3
) 2,7 0,9 

Mängd i framtiden (m
3
) 3,7 1,2 

Slutbehandling Förbränning Deponitäckning 

* Uppgifter hämtade från miljörapporterna 
 

I Tabell 7.10 redovisas mängderna externslam som tas emot på Brattesta reningsverk. TS-

halten i externslammet antas vara 0,8 % eftersom det inte finns några mätningar. Mängderna 

externslam i framtiden förväntas vara lika stora som idag. 

Tabell 7.10 Mängder externslam som tagits emot på Brattesta ARV 2011-2014 och 

 beräknas tas emot framtiden 

År  2011 2012 2013 2014 Medel Framtid 

Mängd* [m
3
/år] 2044 1775 2521 2104 2111 2111 

Antal ton TS [ton/år] 16,4 14,2 20,2 16,8 16,9 22,0 

TS-halt [%] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

* Uppgifter hämtade från miljörapporterna 

 

I Tabell 7.11 redovisas slammängderna som produceras på Brattesta avloppsreningsverk. 

Slammet från flockningen och externslamlagret förtjockas i två gravimetriska förtjockare. 

Slammet avvattnas sedan i en centrifug med tillsats av polymer. Behandling med centrifug 

ökar TS-halten från ett par procent TS till ca 18-20%. Slammet transporteras till Heljestorp 

och används som deponitäckningsmaterial.  

 

Tabell 7.11 Mängden slam 2011-2014 och i framtiden* 

År  2011 2012 2013 2014 Medel Framtid 

Producerad mängd [m
3
/år] 648 747 724 591 678 882 

Antal ton TS [ton/år] 119 149 145 124 134 175 

TS-halt [%] 18,3 20,0 20,0 21,0 19,8 19,8 

* Uppgifter hämtade från miljörapporterna 
 

De totala mängderna slam som produceras på Brattesta ARV uppskattas öka proportionellt 

med ökad medelbelastning. 

  

Pumpstationerna  

Inget avfall produceras vid pumpstationerna. 
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7.7 Transporter 

Dagens transporter till och från Brattesta avloppsreningsverk består av kemikalier, avfall och 

slam. De sker huvudsakligen dagtid under vardagar. Transporterna redovisas i tabell 7.7.1. 

Transportvägarna genom Dals-Eds kommun redovisas i bilaga 7.  

 

Tabell 7.12 Transporter till och från Brattesta avloppsreningsverk (obs. enkel väg) 
 Typ av last Antal transporter 

 
Vikt per 

transport 
km per 

transport 
km/år Ton*km /år 

Fällnings-
kemikalie 

4 14 376 1504 21056 

Polymer 1 0,6 268 268 168 

Rens 18 2,2 72 1296 2864 

Slam 72 9 85 6120 55080 

Totalt 95 26 801 9188 79168 

 

Transporter av fällningskemikalier, rens och slam kommer i framtiden att öka proportionellt 

mot de ökade mängder som krävs vid ökad belastning.  

 

I Tabell 7.13 redovisas det beräknade antalet transporter i framtiden. 

 

Tabell 7.13 Transporter till och från Brattesta avloppsreningsverk i framtiden (obs. enkel 

väg) 

 Typ av last Antal transporter 
 

Vikt per 
transport 

km per 
transport 

km/år Ton*km /år 

Fällnings-
kemikalie 

5 14 376 1880 26320 

Polymer 2 0,625 268 536 335 

Rens 24 2,2 72 1728 3819 

Slam 98 9 85 8330 74970 

Totalt 129 26 801 12474 105444 

 

Antalet externslamtransporter från olika delar av kommunen till verket står Ragn-Sells AB 

för. De saknar uppgifter för hur långa sträckor de kör vilket gör att bidraget från 

externslammet till den totala mängden transporter till och från verket inte kan anges. 

Sannolikt kommer dock externslamtransporterna att ligga kvar på samma nivå som idag.  
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7.8 Energi 

Energiförbrukningen på Brattesta avloppsreningsverk under de fyra senaste åren kan ses i 

Tabell 7.14. 

 

Tabell 7.14 Energiförbrukningen på Brattesta avloppsreningsverk år 2011-2014* 

År  2011 2012 2013 2014 Medel Framtid 

Elförbrukning [MWh/år] 274,7 259,1 - 255 263 343 

*Uppgifter hämtade från miljörapporterna 

 

Elförbrukningen uppgår idag till 263 MWh/år i medel. För 2013 finns ingen 

energiförbrukning angiven i miljörapporten. Om energiförbrukningen ökar proportionellt mot 

antalet belastande pe kommer elförbrukningen i framtiden att uppgå till 343 MWh/år. 

Energiförbrukningen påverkas dels till det bättre då mer energieffektiva pumpar och motorer 

installeras. Samtidigt kommer det att krävas mer energi för luftning av MBBR-bassängerna. 

En närmare uppskattning av den framtida energiförbrukningen tas fram i samband med 

projektering. 

 

7.9 Buller 

 

Brattesta ARV 

Det finns generella riktvärden för bullrande verksamheter. Dessa riktvärden skall 

underskridas vid fasaden på närmsta bostadshus. Riktvärdena är inga rättsligt bindande 

normer, utan skall vara vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och 

särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Buller är normalt sett inget problem vid ett 

avloppsreningsverk. Buller från reningsverk är generellt knutet till olika maskinljud 

exempelvis fläktar och pumpar samt från transporter av slam och kemikalier. Det finns inga 

klagomål på buller från avloppsreningsverket idag. Bullernivån väntas inte öka efter 

ombyggnaden. Inga klagomål har i dagsläget inkommit gällande buller.  

 

Pumpstationer och ledningsnät 

Nästan alla pumpstationer ligger i närheten av bebyggelse (se bilaga 6). Det finns inga 

klagomål angående buller från pumpstationer eller ledningsnätet idag. Ljudnivån är 

försumbar.  

 

7.10 Natur- och kulturmiljö samt friluftsliv 

Naturmiljö och friluftsliv är starkt kopplade till att området får fortsätta att vara en vacker och 

oförstörd natur. Utsläppta mängder av BOD7, COD, totalfosfor och kväve kommer att öka i 

framtiden på grund av den ökade belastningen men detta kommer inte att påverka 

kulturmiljön. Det är möjligt att en mindre påverkan sker lokalt vid utsläppspunkten men 

ökningen av utsläppen är begränsade med hänsyn till recipientens storlek.  
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8 Miljömål 
Verksamheten påverkar främst följande nationella och regionala miljökvalitetsmål: 

 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Giftfri miljö 

 God bebyggd miljö 

 

Bräddning från ledningsnät och reningsverk sker mycket sällan och då endast som 

nödbräddningar. Dessa bräddningar fångas upp av trekammarbrunnarna och orenat 

avloppsvatten ska aldrig behöva gå till recipienten. I och med ombyggnaden blir det möjligt 

att upprätthålla den förhållandevis goda kväverening som man har idag. Utan ombyggnaden 

hade reduktionsgraden kunnat sjunka vid nya anslutningar. Dessa faktorer påverkar främst de 

två första ovan nämnda miljömålen.  

 

Brattesta ARV tar främst emot avloppsvatten från hushåll. Det innebär att avloppsvattnet 

innehåller små mängder miljöskadliga ämnen (giftfri miljö). De delar av reningsverket som 

främst miljömålet god bebyggd miljö har främst med antalet transporter och hushållning med 

energi och resurser att göra. Dessa förväntas alla att öka successivt i och med 

nyanslutningarna och kvävereningen. Idag återförs ingen fosfor via slammet till åkrar. 

Förutsättningarna för en framtida återföring är dock goda. De gränsvärden som gäller för 

spridning av avloppsslam för jordbruksändamål underskrids med marginal enligt 

förordningen 1998:944 (tungmetallerna).  



H2OLAND  Mark de Blois 

 www.h2oland.se  0322-66 04 67 

 

Dals-Eds kommun 29 av 31 2016-02-04 

Brattesta ARV 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

9 Effekter vid olyckor 
I Tabell 9.1 ges en kort beskrivning av effekterna som inträffar vid ett underhålls- eller 

driftstopp alternativt en olycka. Observera att detta bara är en förenklad riskanalys. 

 

Tabell 9.1 Förenklad riskanalys 

Olycka Händelse/ Åtgärd Miljöeffekt Sannolikhet vid  
regelbunden inspektion 
och underhåll* 

Elavbrott  

Larm, vid elavbrott bräddas 
avloppsvattnet orenat ut i 
recipienten/ omedelbar åtgärd 
krävs, tillkalla elektriker. 

Stor Liten 

Inläckage av stora mängder 
kemikalier (från t ex tankbil) 

Kontaminerat avloppsvatten/ Stäng 
inpumpning till verket, tillkalla 
saneringsföretag, tillkalla 
räddningstjänsten. 

Stor Mycket liten 

Hål/brott på utloppsledning 
Renat avloppsvatten släpps ut i fel 
punkt. 

Mycket liten Mycket liten 

Ledningsbrott på en av 
landledningarna 

Läckage ut till grundvattnet, 
inströmning av grundvatten, mer 
utspätt vatten till ARV/lokalisera 
läckan, laga. 

Stor Mycket liten 

Driftstopp på en pump på 
ledningsnätet 

Larm och reservpump tar över drift, 
bräddningar vid långvarigt högt 
flöde utan åtgärd till 
trekammarbrunnar. 

Mycket liten Liten 

Inloppsgaller ur funktion Larm/ bräddning innan gallret. Mellan Liten 

Driftstopp båda pumpar 
mellansedimentering 

Larm, slam byggs upp i 
sedimenteringen och slam kan 
spolas över till slutsedimenteringen 
som blir högre belastad. Inget 
returslam vilket ger lägre slamhalt i 
aktivslam. 

Liten Mycket liten 

Driftstopp båda pumpar 
slutsedimentering 

Larm, slam byggs upp i 
sedimenteringen och slam kan 
spolas ut från verket. Höga 
utgående susp.- och fosforvärden.  

Mellan Mycket liten 

Ingen 
fällningskemikaliedosering 

Larm, Högre fosfor- och susphalter 
i det utgående vattnet. 

Mellan Mycket liten 

Stopp i blåsmaskin 
Larm/reservmaskin går in, vid höga 
belastningar ökar utgående halter.  

Liten Mycket liten 

Stopp i omrörare 
Dålig omblandning i 
denitrifikationen ger högre 
utgående kvävehalter. 

Liten Mycket liten 

Driftstopp pump förtjockare 
Larm/ Ger ökade susphalter i 
dekantat och internrecirkulation av 
slam.  

Liten Liten 

Läckande kemikalietank 
Larm, kemikalien fångas upp i 
invallningen. 

Mycket liten Mycket liten 

Brand/vandalism 
på Brattesta ARV 

Larm/vid mindre skada kan ARV 
drivas som vanligt, vid större skada 
fungerar det inte alls. 

Varierande Liten 

*Sannolikhet: Mycket stor, Stor, Mellan, Liten, Mycket liten 
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10  Samlad bedömning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning är i korta drag sammanfattad i Tabell 10.1. 

 

Tabell 10.1 En sammanfattning av de viktigaste miljöförhållandena som Brattesta 

 avloppsreningsverk påverkar 

Parameter Dagens storlek  
 

(2009-2014) 

Framtida 
storleksordning 

(2035) 

Se 
kapitel 

Pe (medel) ca 3 300 (70g BOD/p.d) ca 4 300 3.2, 3.3 

Pe (maximalt veckomedel) Ingen pålitlig uppgift ca 5 000 3.2, 3.3 

Utsläpp BOD (mängd, medel) 3,6 kg/d ca 8,1 kg/d 7.1 

Utsläpp COD(mängd, medel) 31 kg/d ca 57 kg/d 7.1 

Utsläpp P-tot (mängd, medel) 0,10 kg/d ca 0,25 kg/d 7.1 

Utsläpp N-tot (mängd, medel) 21 kg/d ca 27 kg/d 7.1 

Utsläpp BOD (halt, medel) 4,0 mg/l 7,5 mg/l 7.1 

Utsläpp COD (halt, medel) 36 mg/l 53 mg/l 7.1 

Utsläpp P-tot (halt, medel) 0,11 mg/l 0,23 mg/l 7.1 

Utsläpp N-tot (halt, medel) 23,5 mg/l ca 25,0 mg/l 7.1 

Bräddningar vid ARV & 
pumpstationer 

Bräddning till 
trekammarbrunnar 

Bräddning till 
trekammarbrunnar 

7.1 

Utsläppets påverkan på recipient Liten Liten 7.2 

Lukt Ingen påverkan Ingen påverkan 7.4 

Fällningskemikalier 48 ton/år ca 63 ton/år 7.5 

Rensmängd 2,8 m
3
/år ca 3,7 m

3
/år 7.6 

Slammängd TS  134 ton TS/år ca 175 ton TS/år 7.6 

Slammängd volym 678 m
3
/år ca 882 m

3
/år 7.6 

Externslammottagning 2 111 m
3
/år 2 111 m

3
/år 7.6 

Sandmängd  0,9 m
3
/år ca 1,2 m

3
/år 7.6 

Transporter 79 168 ton x km/år 105 444 ton x km/år 7.7 

Energi 263 MWh/år ca 431 MWh/år 7.8 

Buller Ingen påverkan Ingen påverkan 7.9 

Natur- och kulturmiljö Påverkas litet Påverkas litet 7.10 

Miljömål Uppfylls delvis Uppfylls delvis 8 

Risk för olyckor Liten Liten 9 

Effekter vid olyckor Varierande Varierande 9 
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