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1 Administrativa uppgifter 
 

Uppgifter om anmälningspliktig organisation/huvudman: 
 
Huvudman:  Dals-Eds kommun 
Adress:   Teknik och service 

Box 31 
668 21 ED 

Organisationsnummer: 212000- 1413 
Kontaktperson:   Suzanne Håkansson, Teknisk chef  
Telefon:    0534 – 190 52 
E-post:   suzanne.hakansson@dalsed.se 
 
Tekniskt ombud:  H2OLAND 
Adress:   Östra Vattugränd 2 
   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 

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. Med vilket 

innehåll industrin belastar Brattesta avloppsreningsverk är under utredning. Vattnet behandlas 

med mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps 15 meter ut på ca 8 m djup i 

Stora Le.  I mitten av nittiotalet ska den tidigare utloppsledningen, vilken mynnade ca 30 m ut 

i Stora Le på 17 m djup, ha kalkat igen och en ny utloppsledning lades akut. Detta var tidigare 

okänt för den nuvarande personalen på reningsverket och kommunens tekniska avdelning. 

 

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. 

 

 

 



H2OLAND  Mark de Blois/Sebastian Engström 

 www.h2oland.se   0322-66 04 67 

Dals-Eds kommun 6 av 52 2018-05-04 

Brattesta ARV 

Utkast Miljökonsekvensbeskrivning 

 
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. Den befintliga kemikalietanken som saknar invallning 

kommer bytas ut med en ny som kommer att stå invallad. 

 

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

är anslutna till verket och belastningen är låg. Den maximala genomsnittliga 

veckomedelsbelastningen beräknades i miljörapporten 2016 till 4 100. För att beräkna max 

GVB i framtiden, + 30 år, förväntas en belastningsökning om ytterligare 2 000 pe. Antalet 

bofast befolkning antas öka med 1 000 pe och en industribelastning motsvarande 1 000 pe 

antas tillkomma. Max GVB uppgår om 30 år, med säkerhetsmarginal, till 6 500 pe. 

 

Reningsverket byggs bland annat om för partiell kväverening för att behålla kvävereningen 

upp till en viss belastning. I takt med att belastningen på reningsverket ökar kommer 

kvävereningen gradvis försvinna. För att upprätthålla kvävereningen till en viss belastning 

skulle vissa åtgärder kunna göras. Detta är dock ej planerat då recipienten inte anses vara 

känslig för kväveutsläpp, se avsnitt 7. 

 

Den befintliga utloppsledningen kommer förlängas till att leda vattnet ca 30 meter ut från 

stranden och på 17 meters djup. Utloppsledningen kommer att förses med en diffusor för att 

bättre sprida ut det renade avloppsvattnet. 
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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  

o AS-1, omrörd/luftad 

o AS-2, omrörd/luftad 

o AS-3, luftad 

 Kontaktstabilisering 

o AS-4, luftad 

o AS-5, omrörd/luftad 

 Mellansedimentering 

 Kemikaliedosering 

 Flockningsbassänger 

 Slutsedimentering 

 

Slambehandling: 

 Galler, 3 mm 

 Externslammottagare 

 Externslamlager 

 Gravimetrisk förtjockare 

 Slamlager 

 Slamskruvpress/alternativt centrifug 

 

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 

 

Fler 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 under 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.  

 

Det inträffade en större bräddning från ledningsnätet vid Ängsvägen under våren 2016 ut i 

Lilla Le. Vid bräddningen tillkallades slamsugningsfordon som sög upp ca 10 m
3
 sand ur ca 

100 meters avloppsledning. Bräddningen berodde alltså inte på höga vattenflöden utan 

troligtvis på två andra faktorer: ett ledningsbrott 2014 vid Snörrum då stora mängder sand 

trängde in på ledningsnätet samt ett byte av pumpar på avloppsnätet under 2013 som 

kompletterades med omrörare. Med omrörarna sedimenterar inte partiklar vilket gör att de 

transporteras vidare och sedimenterar istället på de delar av nätet där flödeshastigheten är 

långsammare.  

 

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 2012-2016 har 

sammanställts utifrån miljörapporter i Tabell 2.1 nedan. 

 

Tabell 2.1 Avloppsmängder och ovidkommande vatten år 2012-2016* 

Parameter 2012 2013 2014 2015 2016 Medel 

Totalt avloppsmängd (m
3
/år) 295 019 279 075 320 205 290 274 250 187 286 952 

Ovidkommande vatten (%) 34 30 37 34 28 32 

Spillvattenmängd (m
3
/år) 196 000 194 781 202 384 191 019 195 293 195 895 

Ovidkommande vattenmängd m3/år) 99 019 84 294 117 821 99 255 54 894 91 057 

*Uppgifter från miljörapporter 

 

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 4 779 bofasta invånare varav 2 979 boende i Ed tätort 

(Statistikdatabasen 2018; SCB, 2018). Enligt mätdata har faktisk belastning med avseende på 

BOD7 (70 g BOD7/pe, d) sedan 2013 inte alls motsvarat antalet ansluta till reningsverket. 

Årsmedelbelastningarna har tidigare varierat mellan 1 000 pe och 1 700 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 men ska analyseras för att öka kontrollen.  Innan år 

2013 var den genomsnittliga belastningen med avseende på BOD7 mellan 3 000 och 4 200 pe. 

Det är osannolikt att den genomsnittliga BOD-belastningen de senaste åren representerar den 

faktiska belastningen då antalet fysiska personer uppgår till ungefär det dubbla.           

 

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

är anslutna till verket och belastningen är låg. Den maximala genomsnittliga 

veckomedelsbelastningen beräknades i miljörapporten 2016 till 4 100 pe, se Tabell 2.1. För 

att beräkna max GVB i framtiden, + 30 år, förväntas en belastningsökning om ytterligare 2 

000 pe. Antalet bofast befolkning antas öka med 1 000 pe och en industribelastning 

motsvarande 1 000 pe antas tillkomma. Max GVB uppgår om 30 år, med säkerhetsmarginal, 

till 6 500 pe, se Tabell 2.3. 

 

Tabell 2.2 Beräknad max GVB för Ed från miljörapporten 2016 och i framtiden  

 Miljörapport 2016 

 Övrig tid 
(pe) 

Påsk 
(pe) 

Sommar  
(pe) 

Bofast befolkning totalt inom 
tätbebyggelsen 

3 000 3 000 3 000 

Icke bofast befolkning inom 
tätbebyggelsen 

0 350 700 

Industribelastning 0 0 0 

Förväntad ökad belastning de 
närmaste 10 åren 

165 165 165 

Säkerhetsmarginal  200 200 200 

Summa  3 365 3 715 4 065 

Avrundning 3 400 3 700 4 100 

 

Tabell 2.3 Max GVB + 30 år i framtiden 

 Max GVB + 30 år 

MGVB 2016 4 100 

Industribelastning 1 000 

Förväntad ökad belastning 
2028-2048 

1 000 

Summa 6 100 

Avrundning 6 500 
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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 2015 till och med 2017. För 

beräkningar på flöden har dygnsflöden från 2010 till 2017 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 (2015-2017): Medelvärdet av alla provtagningar mellan 2015 och 2017.  

 Månadsmedelvärde: Dygnsproven har delats in månadsvis för att se 

säsongsvariationer. Ett medelvärde för alla provtagningar under respektive månad 

under 2015-2017 har beräknats.  

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

medelvärde för alla provtagningar under respektive år under 2015-2017 har beräknats. 

 

Alla medelhalter som redovisas i denna rapport är flödesviktade. 

 

I beräkningarna har följande provtagningar inte tagits med då de anses ha resulterat i orimligt 

höga belastningar (eventuellt med anledning av påverkan från rejekt och dekantat): 

 

 2015-07-07: Belastningen med avseende på COD (140 g pe/d) uppgick till 23 000 pe 

 

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 2015 till 2017 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 på en normal nivå. Det är vanligt att inkommande halter 

är ungefär hälften av torrväderhalterna (jämför Tabell 3.1) på grund av utspädning med 

ovidkommande vatten. Provtagningen av inkommande halter påverkades tidigare av att 

dekantat från förtjockare och externslamlager blandas in i inkommande pumpgrop där 

provtagningen sker. 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 2015-2017 varit 

lägre än tidigare och mer stabila, se Figur 3.1.     

 

I medel är inkommande mängd BOD7 sedan 2015 ca 100 kg/d och inkommande mängd 

totalfosfor ca 5,6 kg/d.  

 

Tabell 3.2 Flöden, halter och mängder föroreningsämnen inkommande till Brattesta 

 ARV idag* 

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

 

  

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) 

2015 905 89 81 304 275 4,9 4,4 38 34 

2016 706 173 122 428 302 6,3 4,4 53 37 

2017 774 133 103 329 255 5,9 4,5 44 34 

2015-2017 795 128 102 349 277 5,6 4,5 44 35 



H2OLAND  Mark de Blois/Sebastian Engström 

 www.h2oland.se   0322-66 04 67 

Dals-Eds kommun 14 av 52 2018-05-04 

Brattesta ARV 

Utkast Miljökonsekvensbeskrivning 

I medel sedan 2015 har Brattesta ARV haft en BOD7-belastning på ca 1 500 pe, se Figur 3.1. 

Den genomsnittliga belastningen har sedan 2015 varit stabil men har tidigare legat runt 3 500 

pe. Med tanke på att antalet anslutna är 3 300 personer är BOD7-belastningen sedan 2013 

extremt låg. Minskningen kan som nämndes ovan förklaras med att provtagningspunkten 

ändrats. I figuren är det dock tydligt att även om provpunkten flyttades under 2013, 

påverkades den fortfarande av rejekt och dekantat till åtminstone 2014. Detta är tydligt då 

skillnaden mellan BOD7-belastning och övriga föroreningars belastning är mycket stor. Det är 

då belastningen som uppmätts sedan 2015 som bäst representerar belastningen utan interna 

flöden.  

 

 
Figur 3.1 Antalet pe av samtliga föroreningsämnen i inkommande vatten som 

 årsmedelvärden 

 

Förklaringar till den låga BOD7-belastningen kan vara att en relativt stor mängd BOD7 bryts 

ned på ledningsnätet eller att en person inte belastar verket med 70 g BOD7/d. Det kan även 

bero på att bofasta personer i samhället arbetar på annan ort och inte belastar reningsverket 

under stora delar av dagen. När skillnaden är stor mellan uppmätt BOD7-belastning och 

antalet fysiskt anslutna personer kan det vara en bättre uppskattning att mäta belastningen 

med avseende på en annan förorening, t.ex. N-tot. Den genomsnittliga belastningen på 

Brattesta ARV med avseende på N-tot (14 g/pe,d) är ca 2 500 pe, vilket bättre motsvarar 

antalet anslutna personer till reningsverket.  
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3.3 Framtida belastning 

För att beräkna den inkommande belastningen i framtiden har en belastning motsvarande 2 

365 pe lagts till på dagens belastning.  

 

I Tabell 3.3 redovisas inkommande mängder av BOD7, COD, P-tot och N-tot enligt dagens 

och framtida medelbelastning samt den tillståndsansökta belastningen. Mängderna motsvarar 

för dagens och framtida medelbelastning samt 6 500 pe enligt tillståndet. Flödet har beräknats 

som dagens medelflöde under provtagningsdygn med tillägg av 200 l/pe*d för 1 365 pe för 

den bofasta befolkningen och 100 l/pe*d för den tillkommande industribelastningen om 1000 

pe.  

 

Tabell 3.3 Flöden och mängder föroreningsämnen inkommande till Brattesta ARV 

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

  m
3
/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

Medel 15-17  795 102 277 4,5 35 

Medel (15-17+2 365 pe) 1 168 267 608 9,2 68 

Tillstånd (6 500pe) 1 704 455 910 13 91 
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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 mycket 

bra rening av BOD7 och fosfor. Kvävereningen är också relativt bra.  Reningen av BOD7 och 

fosfor kommer fortsatt vara mycket god efter ombyggnaden fast något högre utsläppshalter 

(dock med marginal inom de gränsvärden som sätts) kan förväntas då belastningen beräknas 

öka.  

 

4.3 Alternativa reningsprocesser 

Ytterligare alternativ för att klara kapacitetsökning och ökade utsläppskrav skulle vara 

möjliga.  

 

 MBBR: Verket kan byggas om genom att använda MBBR-tekniken för kväverening. 

Detta skulle öka kapaciteten för kvävereningen inom dagens befintliga volymer. 

Denna kapacitetshöjning beräknas inte vara nödvändig då recipienten är känsligare för 

fosfor- än för kväveutsläpp (underbyggs närmare i avsnitt 7).  MBBR-alternativet 

beräknas vara upp till 20 % dyrare i investering än alternativet i tillståndsansökan och 

driftkostnaden skulle öka med anledning av den ökade energiförbrukningen.  

 

 Aktivslam med försedimentering: Genom att placera mellansedimenteringen före 

aktivslamsteget skulle belastningen med avseende på partikulärt material minska på 

biosteget vilket skulle gynna kväverening. Detta förslag skulle kräva att en mikrosil 

som ett sista poleringssteg för att garantera låga utgående fosfor- och susphalter. Detta 

alternativ bedöms vara upp till 20 % dyrare än det alternativet i tillståndsansökan, 

främst med anledning av att det krävs en mikrosil som sista poleringssteg. 

Driftkostnaderna skulle vara på ungefär samma nivå som alternativet i 

tillståndsansökan.     

 

I bilaga 12 bifogas processcheman på alternativ reningsprocesser för Brattesta ARV. 
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4.4 Åtgärder för alternativa utsläppskrav 

 

Villkor: BOD7 10 mg/l som årsmedelvärde 
Reningsverket kommer i den planerade utformningen att klara av att hålla ett årsmedelvärde i 

utgående behandlat avloppsvatten på 10 mg/l BOD7 om inga större driftstörningar sker under 

året.  

 

Villkor: BOD7 8 mg/l som årsmedelvärde 
För att garantera ett årsmedelvärde om 8 mg BOD7/l skulle reningsverket behöva drivas på ett 

sätt som kräver mer energi och förbrukning av fällningskemikalier än vad som är fallet för de 

yrkade utsläppshalterna. Detta skulle innebära högre drifts- och underhållskostnader då 

maskiner och annan utrustning skulle drivas hårdare.   

 

Villkor: P-tot 0,3 mg/l som årsmedelvärde 
Reningsverket kommer i den planerade utformningen att klara av att hålla fosforhalter under 

0,3 mg/l i det behandlade utgående avloppsvattnet.  

 

Villkor: P-tot 0,2 mg/l som årsmedelvärde 
Reningsverket kommer i den planerade utformningen att klara av ett årsmedelvärde under 0,2 

mg/l i det behandlade utgående avloppsvattnet om driften inte skulle råka ut för någon 

störning under året. Villkoret innebär dock att om reningsverket skulle råka ut för en 

driftstörning i samband med ett provtagningstillfälle skulle driften över den resterande delen 

av året påverkas. För att säkerställa ett årsmedelvärde under 0,2 mg/l vid ett sådant scenario 

skulle det krävas extremt låga utgående halter under resterande provtagningar. Att driva 

verket för att endast nå extremt låga utgående fosforhalter skulle inte vara optimalt ur 

driftsynpunkt. För att uppnå så pass låga halter skulle förbrukningen av fällningskemikalie 

öka vilket i sin tur skulle leda till ökad miljöbelastning i form av framställning och transport 

av fällningskemikalier. 

 

Villkor: P-tot 0,15 mg/l som årsmedelvärde 
För att garantera 0,15 mg/l P-tot i utgående vatten i framtiden skulle förbrukningen av 

fällningskemikalie vara betydligt högre än vad som är normalt och eventuellt skulle 

ytterligare ett poleringssteg krävas. Detta krav skulle öka driftkostnader och 

investeringskostnader för kommunen. Även detta villkor skulle innebära en märkbar ökning 

av förbrukningen av fällningskemikalie för att undvika att överskrida villkoret om den 

utgående halten vid något tillfälle skulle överskrida 0,15 mg/l.    
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4.5 Utloppsledning 

Den befintliga utloppsledningen på Brattesta ARV leder idag ut behandlat avloppsvatten 15 

meter ut från strandkanten på 8 meters djup. Denna utloppsledning lades akut under 90-talet 

då den ursprungliga utloppsledningen sattes igen, sannolikt med anledning av den släckta kalk 

som doserades på reningsverket. Den ursprungliga ledningen släppte ut vattnet ca 30 meter ut 

från strandkanten på 17 meters djup. 

 

I samband med ombyggnation ska utloppsledningen förlängas för att släppa ut det behandlade 

avloppsvattnet i ett område med större djup och bättre omblandning och förses med en 

diffusor. Hur långt ut från strandkanten och på vilket djup ska bestämmas då en noggrannare 

bedömning av Stora Les vattenströmmar och spridning i utsläppspunkten har gjorts. 
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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 om respektive mitt i samhället Ed. Utloppsledningen 

från Brattesta ARV mynnar, idag, ca 15 meter ut i Stora Le på 8 meters djup. Efter 

ombyggnationen kommer den att mynna ca 30 meter ut på 17 meters 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 flera 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 flera större naturresverat: 

Tingvallamossens, Stora Les branter, Heråmaden, Tresicklans och Borgelemossarnas 

naturreservat. Dessutom ligger flera naturreservat utmed Stora Les strand eller i närheten av 

sjön. Några exempel är Furustad, Bokullen, Bengtsviken, Bokullen och Grå Kulle, se Figur 

5.1. Borgelemossarna, Stora Les branter, Furustad och Bokullen är även Natura 2000-

områden. 

 

Borgelemossarna ligger några kilometer nordväst om Ed ca 200 meter över havet. Mossarna 

är ett orört våtmarksområde med ett rikt fågelliv. Det största värdet med Borgelemossarna är 

kombinationen av hydrologiskt opåverkad myrmark och äldre orörda barrnaturskogar 

tillsammans med det rika fålgellivet.  

 

Ca 5 kilometer norr om reningsverket börjar naturreservatet Stora Les branter. De sträcker sig 

från ca 7 kilometer norrut från Valberg på Stora Les östra strand. I området finns flera gamla 

och grova träd och tack vare kalkinlslag i marken förekommer flera olika växter, lavar och 

mossor. Det finns även ett flertal olika fågelarter i reservatet.  

 

Natura 2000-området Furustad ligger ca 2 mil norr om Ed utmed Stora Les östra strandkant. 

Området är skyddat för sina värdefulla odlingsmarker med en rik flora.  

 

Bokullen ligger ca 2 mil norr om Ed på Stora Les västra strandkant. Området är skyddas med 

anledning av att det är ett stort och lite påverkat skogsområde med en ovanlig sammansättning 

av skog och sin värdefulla lavflora med många hotade arter. 

 

Brattesta ARV ligger inom ett område som sträcker sig runt Lilla Le klassat som riksintresse 

för kulturmiljövård. I området finns 9 järnåldersgravfält, en domarring och rösen av 

bronsålderskaraktär. 
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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 5.2. I praktiken ligger det en 

fin sandstrand i direkt anslutning till avloppsreningsverket, väster om verket. 

 

 
Figur 5.1 Naturreservat i norr om Ed runt Stora Le 

 

  

Brattesta ARV 
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Kartor över närliggande riksintressen och naturreservat finns i bilaga 9. 

 

 
Figur 5.2 Badplatser och gästhamn 

 

  

Utsläppspunkt 

Småbåtshamn 
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5.3 Miljökvalitetsnormer 

Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer för alla yt- och 

grundvattenförekomster inom Västerhavets vattendistrikt (14 FS 2016:58 Länsstyrelsens 

författningssamling). Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som gäller för varje 

vattenförekomst.  

 

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).   

 

Strömmarna i vattnet går i huvudsak norrut. 

 

Karta på övervakningsstationer och miljökvalitetsnormer finns i bilaga 9. 

 

I avsnitt 7.2 beskrivs bedömningen av Stora Les miljökvalitetsnormer mer ingående och hur 

de olika miljökvalitetsnormerna påverkas av de framtida utsläppen från Brattesta ARV. 

 

 

  



H2OLAND  Mark de Blois/Sebastian Engström 

 www.h2oland.se   0322-66 04 67 

Dals-Eds kommun 23 av 52 2018-05-04 

Brattesta ARV 

Utkast Miljökonsekvensbeskrivning 

6 Recipientförhållanden 

6.1 Utsläppspunkter 

 

Utlopp för renat avloppsvatten 
Renat avloppsvatten från Brattesta avloppsreningsverk leds ut i Stora Le ca 15 m ut på ca 8 m 

djup. Denna utsläppspunkt anlades akut någon gång under tidigt 1990-tal då 

originalutloppsledningen sattes igen, troligtvis med anledning av att kalk användes som 

fällningskemikalie.  

 

I samband med ombyggnation ska utloppsledningen förlängas för att släppa ut det behandlade 

avloppsvattnet i ett område med större djup och bättre omblandning och förses med en 

diffusor. Hur långt ut från strandkanten och på vilket djup ska bestämmas då en noggrannare 

bedömning av Stora Les vattenströmmar och spridning i utsläppspunkten har gjorts. 

 

Strömmar i Stora Le går i huvudsak norrut och sjön mynnar ut i sjön Foxen. Sjöarna avvattnas 

i Upperudsälven till Vänern för att sedan rinna ut i havet genom Göta Älv. Omsättningstiden i 

Stora Le är 4,5 år enligt SMHIs simulationsverktyg S-HYPE.  

 

Efter ombyggnationen planeras renat avloppsvatten att släppas ca 30 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 2015. 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. 
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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 djup (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 glacialmarina 

relikter.  

 

6.3 Glacialmarina relikter 

Glacialmarina relikter är organismer som har isolerats i sjöar från den tiden då de tillhörde 

ishavet. 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).  I Stora 

Le har sex av sju glacialmarina relikter påträffats, (Henrikson et al., 1980). Dessa organismer 

är känsliga för små förändringar i näringshalt. En översiktlig undersökning av hur de 

glacialmarina relikterna påverkas av ombyggnationen av Brattesta ARV ska komplettera detta 

dokument. 

  

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 6 500 pe 

och ett dimensionerande flöde (Qdim) på 80 m
3
/h. Kraven som yrkas för den framtida 

anläggningen får som medelvärde på utgående vatten per kalenderår inte överskrida 15 mg/l 

BOD7 och 0,5 mg/l totalfosfor eller 5 % av medelhalt i inkommande avloppsvatten som 

begränsningsvärde.  

 

Begränsningsvärdena för avloppsvattenutsläpp ska följa föreskriften om rening av 

avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 2016:6 (BOD7: högst som årsmedelvärde 15 mg/l, 

CODcr: högst som årsmedelvärde 70 mg/l). 

 

Under ombyggnadstiden och under intrimning, yrkar kommunen på mildare villkor i form av 

riktvärden per kvartal. Riktvärdena i yrkandet är högst 15 mg/l av BOD7 eller högst 20 % av 

medelhalt i inkommande avloppsvatten i utgående vatten och högst 0,5 mg/l totalfosfor eller 

minst 5 % av medelhalt i inkommande avloppsvatten i utgående vatten som 

begränsningsvärde.  

 

Tabell 7.2 Begränsningsvärden för Brattesta ARV enligt yrkat tillstånd 

Krav BOD7 P-tot 

Årsmedel (mg/l) 10 0,3 

Medelhalt av inkommande avloppsvatten i utgående vatten (%) 5 5 

 

Reduktionsgraden tas i kommunens yrkande med i villkoren 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.  

 

Reduktionsgradens påverkan på utsläppsmängder 

Halter av föroreningar i inkommande avloppsvatten till Brattesta är i dagsläget relativt höga 

då ledningsnätet har ett relativt lågt inläckage. I framtiden väntas halterna öka då nylagda 

ledningar med litet inläckage kommer att höja halten ytterligare.  

 

Reduktionsgraden i tillståndet innebär att den tillåtna utsläppsmängden beror det faktiska 

innehållet i vattnet istället för flödet av vatten. Med en kravnivå på 95 % reduktion kommer 

kraven att vara mildare då inkommande halter av BOD7 är högre än 200 mg/l och totalfosfor 

är högre än 6 mg/l.  
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MILDARE VILLKOR 

Vid ombyggnation och intrimning av reningsverket yrkas mildare villkor. Under 

ombyggnation kommer den biologiska reningen och andra delar av reningsverket att behöva 

stängas av under korta perioder samtidigt som reningsverket fortfarande ska vara i drift. Efter 

att ombyggnationen kommer reningsverket att intrimmas för att optimera driften med 

avseende på bland annat energi- och kemikalieförbrukning. Detta kan komma att innebära att 

reningsverket skulle få svårt att klara av att hålla de utsläppsvillkor som beslutas i tillståndet 

under dessa perioder. De mildare villkor som yrkas under ombyggnads- och 

intrimningsperioden kan ses i Tabell 7.3. 

 

Tabell 7.3 Begränsningsvärden under ombyggnation och intrimning enligt yrkat 

tillstånd 

Krav BOD7 P-tot 

Kvartalsmedel (mg/l) 15 0,6 

Medelhalt av inkommande avloppsvatten i utgående vatten (%) 20 5 

 

Idag uppnås ca 40 % kvävereduktion utan aktiv nitrifikation och denitrifikation vilket är ca 10 

% 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. Efter ombyggnad kan det under en period uppnås 

en relativt bra kvävereduktion men den kommer att försämras allteftersom belastningen ökar. 

Vid full anslutning kan inte en bättre kväverening än 30 % utlovas. 

 

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 omkring 65 % 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 7.4. För beräkningar i Tabell 7.6 och Tabell 7.8 har halterna i Tabell 7.6 använts.  

 

Tabell 7.4 Utgående flöden och halter under perioden 2014-2017 och i framtiden* 

  
BOD7 COD P-tot N-tot 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

2015 3,5 31 0,09 23 

2016 4,4 33 0,06 31 

2017 6,5 26** 0,06 25 

Medel 15-17 4,8 30 0,07 26 

Framtid 5-10 35-70 0,15-0,30 39-46 

*Värden är sammanställda och beräknade med hjälp av uppgifter från certifierat laboratorium 
**Rapporteringsgräns på laboratoriet sänkt från 30 till 20 mg/l sedan januari 2017 
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Under ombyggnads- och intrimningsperioden kan högre utgående halter förväntas. Under 

ombyggnationen kommer reningssteg att stängas av i perioder. Reningssteg som kommer att 

vara avstängda vid olika tillfällen är t.ex. biologin, sedimenteringsbassängerna och 

inloppsdelen. Då biologin är avstängd kommer avloppsvatten att renas mekaniskt och kemiskt 

vilket innebär att det under en tidsperiod förväntas högre utgående halter av framförallt BOD7 

och kväve. I Tabell 7.5visas förväntade medelhalter under tiden för ombyggnationen. 

Ombyggnationen förväntas pågå i ca 1 år. 

  

Tabell 7.5 Utgående halter under ombyggnadsperioden 

  
BOD7 COD P-tot N-tot 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Ombyggnad 10-15 50-70 0,20-0,50 40 

 

I Tabell 7.6 redovisas utgående flöden och mängder mellan 2015 och 2017 samt för 

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 för analysen. 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 7.6 Utgående flöden och mängder under perioden 2015-2017 och i framtiden* 

  
Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

(m
3
/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) 

2015 811 2,9 25 0,07 19 

2016 731 3,2 24 0,05 22 

2017 733 4,8 19** 0,04 18 

Medel 15-17 758 3,6 23 0,05 20 

Medel (15-
17+2 365 pe) 

1 131 5,7-11,3 40-79 0,17-0,34 48 

Max (6 500 pe) 1 667 8,3-17 58-117 0,25-0,50 74 

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

**Rapporteringsgräns på laboratoriet sänkt från 30 till 20 mg/l  
 

Tyvärr ökar även de utgående fosformängderna i framtiden när den dimensionerade 

belastningen uppnås. Detta beror på att mycket låga fosforhalter har åstadkommits de senaste 

åren (vilket inte kan utlovas för den framtida situationen). Även den utsläppta mängden kväve 

kommer att öka när belastningen på den biologiska reningen blir så hög att kvävereningen inte 

kan upprätthållas. Enligt dagens tillstånd kan Brattesta ta emot och bilogiskt behandla ca 

5 200 m
3
 avloppsvatten per dag och utsläppsvillkoren är 15 mg BOD/l respektive 0,5 mg P-

tot/l som medelvärde per kalenderår. 
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Under ombyggnadsperioden förväntas inte belastningen på reningsverket vara större än vad 

den varit under perioden 2015-2017. De utgående mängderna från reningsverket under 

perioden uppskattas dock vara högre med anledning av att vissa reningssteg kommer att 

behöva vara avstängda i perioder. Genom de uppskattade utgående halterna i Tabell 7.5 

uppskattas de utgående mängderna under ombyggnationen vara såsom i Tabell 7.7 nedan. 

 

Tabell 7.7 Utgående flöde och mängder under ombyggnaden 

  
Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

(m
3
/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) 

Ombyggnad 758 7,6-11 38-53 0,15-0,38 30 

 

Utgående flöden och reduktionsgrader vid Brattesta ARV redovisas i Tabell 7.8. 

Reduktionsgraderna är mycket höga för samtliga föroreningsämnen. Reduktionen i framtiden 

har beräknats från framtida inkommande och utgående halter.  

 

Tabell 7.8 Utgående flöden och reduktioner under perioden 2015-2017 och i framtiden* 

  
Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

(m
3
/d) (%) (%) (%) (%) 

2015 905 95 89 98 39 

2016 706 96 90 99 41 

2017 774 96 90 99 41 

Medel 15-17 795 94 90 99 40 

Medel (15-
17+2 365pe) 

1 131 95-98 86-93 96-98 30 

Max (6 500 pe) 1 667 97-98 89-95 97-98 30 

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

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.  

 

Utsläppsmängderna för BOD7, fosfor och kväve beräknas öka i framtiden på grund av det 

ökade flödet den tillkommande belastningen bidrar med. Observera att alla redovisade 

framräknade utgående halter och mängder är baserade på grova antaganden samt att de gäller 

då den dimensionerade belastningen på reningsverket uppnås (om ca 30 år). I praktiken kan 

förmodligen något lägre halter uppnås under stabila driftförhållanden samtidigt som halterna 

kan bli högre vid driftstörningar. I medel är det därmed sannolikt att de presenterade 

utsläppshalterna och mängderna uppnås först när den dimensionerade belastningen på 

reningsverket uppnås om ca 30 år.   
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Bräddningsflöden på reningsverket, pumpstationerna och ledningsnätet 
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. Saneringen minskar därmed även 

sannolikheten för bräddningar på ledningsnätet vilket inträffade under våren 2016. 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. Den faktiska utsläppta 

mängden kommer dock att öka från dagens situation på grund av den tillkommande 

belastningen och de, för säkerhets skull, något högre antagna medelutsläppshalterna, se Tabell 

7.9.  

 

Tabell 7.9 Utgående mängder  medel 2015-2017 och framtiden* 

Period Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

  m
3
 kg kg kg Kg 

Medel 2015-2017 276 000 1 330 8 080 20 7 110 

Medel 15-17 + 2 365 pe 413 000 2 060-4 130 14 500-28 900 62-124 17 500 

Max (6 500 pe) 608 000 3 000-6 200 21 200-42 700 91-182 27 000 

Dagens tillstånd 276 000 4 140 - 138 - 

Yrkat tillstånd 413 000 4 130 (4 820**) - 124 (167**) - 

Mildare villkor 276 000 4 140 (7 440**) - 138 (162**) - 

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

** Utsläppta mängder beräknade från yrkade reduktionsvillkor och inkommande medelmängder 
 

På grund av det ökade flödet den ökade belastningen bidrar med till Brattesta så kommer 

mängden fosfor och kväve i utloppsvattnet succesivt att öka kommande 30 år.  Enligt 

medelvärdet 2015-2017, se Tabell 7.9, släpper reningsverket ut 20 kg fosfor och 7 110 kg 

kväve per år. Vilken form av kväve som dominerar utsläppet är svårt att veta säkert då inga 

provtagningar på ammonium och nitrat har gjorts på reningsverket. Antagningsvis består 

utsläppet av kväve idag till majoriteten av ammonium, uppskattningsvis 70 %, då nitrifikation 

förmodligen endast partiellt sker. När belastningen på reningsverket har uppnått den 

dimensionerade nivån kommer sannolikt ingen nitrifikation att ske och majoriteteten av 

kväveutsläppet kommer då att vara i form av ammonium. 
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I Tabell 7.10 redovisas Brattesta ARVs bidrag av kväve och fosfor per år tillsammans med 

andra utsläppskällor. Idag står Brattesta för 4,3 % av den totala belastningen av kväve och 1,0 

% av den totala belastningen av fosfor. 

 

Tabell 7.10 Utsläppskällor bidragande till mängden näringsämnen i utloppet till Stora Le 

i dag 

Källa 
Kväve 
kg/år 

Fosfor 
kg/år 

Sjö & Vattendrag 50 610 0 

Skog & Hygge 95 873 1 551 

Myr 1 057 17 

Jordbruk 8 193 204 

Övrigt 409 1 

Urbant inkl. dagvatten 960 69 

Enskilda avlopp 798 69 

Avloppsreningsverk 7 110 20 

Industri 0 0 

Totalt 165 000 1 930 

* Data från SMHIs modell ”Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten” 

 

I framtiden väntas belastningen på Brattesta ARV öka vilket leder till ökade utsläpp av fosfor 

och kväve. Enligt Tabell 7.9 väntas mängden fosfor respektive kväve i utloppet i framtiden 

från reningsverket bli mellan 62-124 kg fosfor/år och 17 400 kg kväve/år. I Tabell 7.11 

jämförs de ökade utsläppen från Brattesta med andra utsläppskällor som belastar recipienten. 

Om övriga utsläppskällor inte ökar, kommer Brattesta stå för 3,2–6,1 % och 9,9 % av den 

totala fosfor- och kvävebelastningen på recipienten. 

 

Totalbelastningen på recipienten med avseende på kväve ökar i framtiden med 6,2 % med 

anledningen av den tillkommande belastningen på Brattesta ARV. Den totala 

fosforbelastningen på recipienten ökar med 1,5–4,7 %. För dessa procentuella förändringar av 

belastningen på recipienten gäller antaganden att de övriga utsläppskällorna inte förändras i 

storlek. 
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Notera att fosfor- och kväveutsläppet till Stora Le domineras av andra källor där särskilt 

utsläppet från ”Skog och hygge” utmärks. Bidraget från reningsverket, idag och i framtiden, 

är litet. 

 

Tabell 7.11 Utsläppskällor bidragande till mängden näringsämnen i utloppet till Stora Le 

i framtiden 

Källa 
Kväve 
kg/år 

Fosfor 
kg/år 

Sjö & Vattendrag 50 610 0 

Skog & Hygge 95 873 1 551 

Myr 1 057 17 

Jordbruk 8 193 204 

Övrigt 409 1 

Urbant inkl. dagvatten 960 69 

Enskilda avlopp 798 69 

Avloppsreningsverk 17 400 62-124 

Industri 0 0 

Totalt 175 300 1 959-2 021 

* Data från SMHIs modell ”Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten” 

 

Stora Les vattenvolym är 951,2 km
3
 och omsättningstiden 4,55 år enligt SMHI. Detta innebär 

att utflödet från sjön är ca 209,0 km
3
/år. Den ökade mängden fosfor och kväve i utloppet 

kommer inte att påverka tillgången till näringsämnen i sjön mer än lokalt kring 

utsläppspunkten. 
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7.3 Miljökvalitetsnormer 

Enligt underlagsmaterialet som Vattenmyndigheten har tagit fram för förvaltningscykel 2 

(2010 – 2016) är statusen och miljökvalitetsnormerna för den preliminära vattenförekomsten 

Stora Le följande: 

 

Ekologisk status:   Måttlig 

Kemisk status:   Uppnår ej god 

Kemisk status utan överallt överskridanden ämnen: Ej klassad 

 

Kemisk status utan allt överskridande ämnen i förvaltningscykel 1 (2004-2009) 

klassificerades som hög status och reningsverkets påverkan kommer därför utgår från den 

klassningen då den är den senaste. I förvaltningscykel (2004-2009) klassades Stora Le och 

Foxen kvalitetsfaktorer tillsammans som Stora Le/Foxen – Ö Stora Le. 

 

Stora Le har enligt förvaltningscykel 2 (2010-2016) följande status för miljöproblem: 

 

Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen: Nej 

Miljögifter:    Ja 

Försurning:    Ja 

Morfologiska förändringar och kontinuitet: Ja 

Annat betydande miljöproblem:  Ja 

 

Stora Le är en naturligt näringsfattig sjö, med en väldigt låg andel omgärdande 

jordbruksmark. Halter av näringssalter i sjön blir därför väldigt låga. Genom en nationell 

extrapolering har Stora Le problem med miljögifter på grund av för höga kvicksilverhalter i 

biota. Stora Le kalkas för att upprätthålla ett pH-värde kring 7. Då pH-värdet sannolikt skulle 

vara lägre utan kalkning är Stora Le försurad. Stora Les nivå är reglerad och det finns 

artificiella vandringshinder vilket innebär att morfologiska förändringar och kontinuiteten i 

sjön är ett miljöproblem. Som annat betydande miljöproblem menas invasiva främmande arter 

som har påträffats i Stora Le. 

  

I Stora Le finns två aktiva övervakningsstationer; SL1 Stora Le syd och SL3Stora Le norr. 

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

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

växtplankton enligt provtagningsprogrammet för Upperudsälven. Stora Le har idag 

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

2021. 

 

Kemisk ytvattenstatus uppnår ej god på grund av för höga halter kvicksilver. Målet är, ej 

tidsbegränsat, god kemisk ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. På grund av atmosfäriskt nedfall av 

kvicksilver från nationella och internationella källor överskrider idag samtliga sjöar, 

vattendrag och kustvatten i Sverige gränsvärdet för kvicksilver. Även bromerade difenyletrar 

som PBDE antas överskridas i Sveriges samtliga sjöar och vattendrag. Anledningen till 

undantaget är att det inte anses vara tekniskt möjligt att sänka halterna av PBDE till de nuvåer 

som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Kemisk status utan allt överskridande ämnen är ej 

klassat i förvaltningscykel 2. I förvaltningscykel 1 klassades kemisk status utan allt 

överskridande ämnen som hög status.  
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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 

övergödning.  

 
Ekologisk status  
Enligt den senast fastställda klassificeringen, förvaltningscykel 2 (2010-2016) fastställd 2017-

02-23, är den ekologiska statusen för Stora Le måttlig.  

 

Biologiska kvalitetsfaktorer 

Parametrarna för kvalitetsfaktorer bottenfauna, fisk, och makrofyter är ej klassade för 

recipienten i varken förvaltningscykel 1 eller 2. Samtliga parametrar för växtplankton är inte 

heller klassade i statusklassningen. Klorofyll a, som är den enda klassade parametern för 

kvalitetsfaktorn växtplankton, är klassad som hög i både förvaltningscykel 1 och 2. Den 

ökande mängden fosfor som släpps ut från Brattesta ARV i framtiden innebär att mängden 

fosfor tillgängligt för växtplankton ökar något. Ökningen av fosforutsläppet kommer dock att 

ha en låg påverkan på recipienten, förutom möjligtvis mycket lokalt kring utsläppspunkten, då 

sjön är väldigt stor. Den ökade mängden kväve från reningsverket kommer inte påverka sjöns 

biologiska kvalitetsfaktorer då fosfor är det begränsande näringsämnet. 

 

Statusen för Stora Les biologiska kvalitetsfaktorer är hög. Sammanfattning av påverkan på 

biologiska kvalitetsfaktorer och dess parametrar från ombyggnationen av Brattesta ARV 

redovisas i Tabell 7.12. 
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Tabell 7.12 Biologiska kvalitetsfaktorers parametrars status för recipienten och möjlig påverkan 

   Ekologisk status - Biologiska kvalitetsfaktorer* 

Kvalitetsfaktor Statusklassning  
Förvaltnings-

cykel 1** 

Statusklassning 
Förvaltnings-

cykel 2 

Parameter Statusklassning 
Förvaltnings-

cykel 1** 

Statusklassning 
Förvaltnings-

cykel 2 Trolig påverkan 

Bottenfauna Ej klassad Ej klassad 

ASPT Ej klassad Ej klassad Ingen/mycket låg – Stora Les 
bottenfauna kommer inte att 
påverkas i av den ökade 
mängden utsläpp från Brattesta 
förutom mycket lokalt kring 
utsläppspunkten. 

BQI Ej klassad Ej klassad 

MILA Ej klassad Ej klassad 

Fisk Ej klassad Ej klassad EQR8 Ej klassad Ej klassad 

Ingen/mycket låg – Stora Les 
fiskebestånd kommer inte att 
påverkas av den ökade 
mängden utsläpp från Brattesta. 

Makrofyter Ej klassad Ej klassad Trofiindex, TMI Ej klassad Ej klassad 

Ingen/mycket låg – Makrofyter i 
Stora Le kommer inte att 
påverkas i av den ökade 
mängden utsläpp från Brattesta 
förutom mycket lokalt kring 
utsläppspunkten. 

Växtplankton 
Hög Hög 

Totalbiovolym  Ej klassad Ej klassad Ingen/mycket låg – Den ökade 
mängden fosfor är i förhållande 
till sjöns storlek relativt ringa.  
Den ökade tillgången till 
näringsämnen för planktiska 
alger blir därmed 
ringa/försumbar. 
 

Trofiskt 
planktonindex 

Ej klassad Ej klassad 

Andel blåalger Ej klassad Ej klassad 

Sammanvägning, 
näringsförhållanden 

Ej klassad Ej klassad 

Artantal för 
växtplankton 

Ej klassad Ej klassad 

 Klorofyll a Hög Hög 

 

* Status är hämtad från VISS 

** Status för Stora Le/Foxen-Ö Stora Le 
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Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktorn näringsämnen klassificeras för sjöar genom parametern totalfosforhalt. I både 

förvaltningscykel 1 och 2 har parametern totalfosforhalt och kvalitetsfaktorn näringsämnen 

klassats som hög. Enligt de senaste mätningarna mellan 2014-2016 på södra Stora Le av 

Institutionen för vatten och Miljö på Sveriges Lantbruksuniversitet i rapporten SRK, 

Dalslands kanals VVF (Upperudsälven) sjöar är medelhalten fosfor 4,3 µg/l. En ökning av 

den totala fosforbelastningen med 1,5 – 4,7 % kommer inte ha någon större påverkan på 

fosforhalten i sjön förutom mycket lokalt kring utsläppspunkten. Normvärdet för halten fosfor 

i sjöar är 25 µg/l, (1,5 x jämförelsevärdet för särskilt skyddsvärda sjöar).  

 

Kvalitetsfaktorn ljusförhållanden i Stora Le klassades i förvaltningscykel 1 till hög. I 

förvaltningscykel 2 är faktorn ej klassad. Vattnet som släpps ut från Brattesta ARV kommer 

innehålla låga mängder partiklar och vara i så liten mängd i förhållande till recipientens 

volym att det inte kommer påverka ljusförhållandet i recipienten. Som nämnt tidigare kommer 

inte heller den ökade mängden näringsämnen påverka näringstillgången för planktiska alger 

förutom mycket lokalt kring utsläppspunkten.  

 

Kvalitetsfaktorn syrgasförhållanden klassades senast i förvaltningscykel 1 som hög. I 

förvaltningscykel 2 är faktorn ej klassad. De föroreningar som kan påverka 

syrgasförhållanden i recipienten är utsläppen av TOC och ammonium. För att beräkna 

påverkan av det ökade utsläppet av TOC från Brattesta ARV antas förhållandet i utgående 

avloppsvatten COD/TOC vara 3,0 vilket är vanligt att använda för inkommande 

avloppsvatten. COD/TOC-förhållandet är dock individuellt för varje avloppsvatten och är 

beroende på vilken reningsteknik som används. Enligt Tabell 7.9 kommer Brattesta i 

framtiden släppa ut ca 6 400 – 20 800 kg COD (3 100-6 900 kg TOC) mer per år än i 

dagsläget. Denna ökning i utsläpp kommer leda till att halten ökar med en storlek av µg/l.  

 

Idag antas utsläppet av ammonium till recipienten vara ca 4 980 kg/år om Brattesta ARV 

släpper ut 7 110 kg kväve/år. När belastningen på reningsverket har uppnått den 

dimensionerade nivån kommer ingen nitrifikation att ske och utsläppet av kväve kommer då 

att vara i form av ammonium. Utsläppet av ammonium kommer då att vara ca 17 500 kg om 

året. Den ökade mängden kväve från reningsverket kommer inte att påverka sjöns tillgång till 

näringsämnen då fosfor är det begränsande näringsämnet. Hur ett sådant stort utsläpp av 

ammonium skulle påverka syrgasförhållandena i sjön ska undersökas noggrannare. Slutsatsen 

är tills vidare att syrgasförhållanden i sjön inte kommer att påverkas negativt av 

ombyggnationen av Brattesta ARV, förutom möjligtvis i utsläppspunkten. 

 

Kvalitetsfaktorn försurning klassades i förvaltningscykel 2 till hög efter att i förvaltningscykel 

1 varit klassad som god. Denna statusklassning upprätthålls genom att sjön kalkas. Det 

framtida utsläppet från Brattesta kommer inte att påverka kvalitetsfaktorn då volymen av det 

utgående vattnet är mycket liten jämfört med den recipientens volym.  Normalt är 

alkaliniteten på utgående avloppsvatten betydligt högre än alkaliniteten i recipienten vilket 

därmed ökar buffertkapaciteten i sjön något. Kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen är 

ej klassad.  

 

Sammanfattning av påverkan på fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer och dess parametrar från 

ombyggnationen av Brattesta ARV redovisas i Tabell 7.13 
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Tabell 7.13 Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorers parametrars status för recipienten och möjlig påverkan 

 Ekologisk status - Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Statusklassning  

Förvaltnings-
cykel 1** 

Statusklassnin
g Förvaltnings-

cykel 2 

Parameter Statusklassning 
Förvaltnings-

cykel 1** 

Statusklassning 
Förvaltnings-

cykel 2 
Trolig påverkan 

Näringsämnen Hög Hög Totalfosfor Hög Hög 

Ingen/mycket låg – Den ökade 
mängden fosfor är i förhållande till 
sjöns storlek relativt ringa.  Den 
ökade tillgången till näringsämnen 
för planktiska alger blir därmed 
ringa/försumbar. Utsläppet av kväve 
kommer inte att påverka recipienten 
nämnvärt då fosfor är det 
begränsande näringsämnet. 

Ljusförhållanden Hög Ej klassad Siktdjup Hög Ej klassad 

Ingen/mycket låg – Det ökade 
utsläppet från Brattesta ARV 
kommer inte påverka siktdjupet mer 
än mycket lokalt kring 
utsläppspunkten. Påverkan på 
recipienten kommer att vara 
försumbar med tanke på dess 
storlek. 

Syrgasförhållanden Hög Ej klassad Syrgas Hög Ej klassad 

Ingen/mycket låg – Utsläppet av 
syreförbrukande ämnen som TOC 
och ammonium kommer öka. Det 
utökade utsläppet kommer inte att 
påverka syrgashalten i recipienten 
mer än mycket lokalt kring 
utsläppspunkten med anledning av 
recipientens storlek.  

Försurning God Hög Försurning God Hög 

Ingen – Det utgående vattnets 
volym kommer i förhållande till 
recipientens storlek och övrig 
tillrinning vara mycket litet.   
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 Ekologisk status - Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Statusklassning  

Förvaltnings-
cykel 1** 

Statusklassnin
g Förvaltnings-

cykel 2 

Parameter Statusklassning 
Förvaltnings-

cykel 1** 

Statusklassning 
Förvaltnings-

cykel 2 
Trolig påverkan 

Särskilda 
förorenande ämnen 

Ej klassad Ej klassad 

Syntetiska ämnen  Ej klassad Ej klassad - 

Icke syntetiska 
ämnen (koppar, zink) 

Ej klassad Ej klassad - 

* Nuvarande status är hämtad från VISS 

** Status för Stora Le/Foxen-Ö Stora Le 
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Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

Ombyggnationen av Brattesta ARV kommer inte påverka någon parameter för någon av de 

tre hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna då de markarbeten som kommer utföras är 

förhållandevis små och inte kommer påverka några vattendrag till eller från Stora Le.  

 

Utvändigt kommer inga större ingrepp att ske som har någon påverkan på omgivningen. 

Samtliga bassänger och reningssteg är idag och kommer även i fortsättningen att vara 

inbyggda. Det tillkommer en tillbyggnad väster om den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden 

bedöms inte förstärka den påverkan som redan finns idag. Riksintressen och skyddsvärden i 

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

 

Statusen för Stora Les hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är otillfredsställande. 

Sammanfattning av påverkan på hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och dess parametrar från 

ombyggnationen av Brattesta ARV redovisas i Tabell 7.14. 
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Tabell 7.14 Hydromorfologiska kvalitetsfaktorers parametrars status för recipienten och 

möjlig påverkan 

  Ekologisk status - Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor 
Statusklassning 

Förvaltnings-
cykel 2 

Parameter 
Statusklassning 

Förvaltnings-
cykel 2 

Trolig påverkan 

Konnektivitet Otillfredsställande 

Konnektivitet i sjöar Otillfredställande 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Längsgående 
konnektivitet i sjöar 

Otillfredställande 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Konnektivitet till 
närområde och 
svämplan kring sjön 

Hög 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Hydrologisk 
regim 

Måttlig 

Hydrologisk regim Måttlig 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Vattenståndsvariation Måttlig 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Avvikelse i vinter – eller 
sommarvattenstånd 

Ej klassad 
- 

Vattenståndets 
förändringstakt 

Måttlig 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Morfologiskt 
tillstånd 

Hög 

Morfologiskt tillstånd Hög 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag 

Närområde runt sjöar Hög 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag 

Svämplanets strukturer 
och funktion runt sjöar 

Hög 

Ingen – Ombyggnationen 
kommer inte påverka den 
omgivande miljön eller 
vattendrag 

* Nuvarande status är hämtad från VISS 
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Kemisk status 
Kemisk status för Stora Le uppnår ej god på grund av man överstiger den tillåtna halten för 

kvicksilver i fisk, 20 µg/kg, vilket gäller för Sveriges samtliga sjöar och vattendrag. Sjön 

uppnår heller inte god kemisk status med anledning av det Europeiska gränsvärdet för PBDE i 

fisk, 0,0085 µg/kg våtvikt i biota, av samma anledning. Samtliga parametrar som berör Stora 

Les kemiska status är klassade i förvaltningscykel 2 (2010-2016). Ombyggnationen av 

Brattesta ARV väntas inte påverka den kemiska statusen för Stora Le. Vissa tungmetaller kan 

dock gå igenom hela verket men då i väldigt låga halter då de till största del sedimenterar i 

sedimenteringsbassängerna. Det kommer inte att ske bräddningar från verket annat än i 

nödfall. 

 

Parametrarna bekämpningsmedel, industriella föroreningar och övriga föroreningar har 

klassats som goda i den senaste statusklassningen för Stora Le. Parametern tungmetaller har 

klassats som uppnår ej god status med anledning av den höga halten kvicksilver. För samtliga 

av dessa parametrar saknas mätdata för Stora Le och klassningen är satt med den lägsta 

tillförlitlighetsklassningen.  

 

Sammanfattning av påverkan på kemisk status kvalitetsfaktor och dess parametrar från 

ombyggnationen av Brattesta ARV redovisas i Tabell 7.15. 
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Tabell 7.15 Kemiska kvalitetsfaktorers parametrars status för recipienten och möjlig 

påverkan 

  Kemisk status 

Kvalitetsfaktor 
Statusklassning 

Förvaltnings-
cykel 2 

Parameter 
Statusklassning 

Förvaltnings-
cykel 2 

Trolig påverkan 

Prioriterade 
ämnen 

Uppnår ej god 

Bekämpnings-
medel 

God 
Inget eller väldigt lågt utsläpp av 
bekämpningsmedel kommer att 
ske från reningsverket. 

Industriella 
föroreningar 

God 

Till reningsverket är endast en 
mindre industri ansluten. Denna 
industri har varit ansluten till 
reningsverket under många år 
och förväntas inte utöka sin 
belastning på reningsverket. På 
eventuella framtida industrier 
kommer kommunen att ställa 
krav på vad som får släppas till 
avloppsreningsverket. 

Bromerad 
difenyleter 

Uppnår ej god 

Bromerade difenyletrar är idag 
förbjudna i Sverige och 
förväntas att förekomma i allt 
mindre grad, så även i 
avloppsvatten.  

Tungmetall – 
grupp 

Uppnår ej god 

Tungmetaller hamnar till största 
del i slammet på reningsverket 
och kommer inte att påverka 
recipienten. 

Kvicksilver och 
kvicksilver-
föroreningar 

Uppnår ej god 

Kvicksilver hamnar till största del 
i slammet på reningsverket och 
kommer inte att påverka 
recipienten. 

Övriga 
föroreningar 

God 

Koncentrationen av övriga 
förereningar i kommunalt 
avloppsvatten är generellt sett 
låg. Den låga koncentrationen 
tillsammans med sjöns stora 
volym i förhållande till utflödet 
gör att påverkan på recipienten 
blir obetydlig. 

* Nuvarande status är hämtad från VISS 
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7.4 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.  

 

7.5 Lukt 

Brattesta ARV 

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

I Bättre plats för arbete – planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och 

säkerhet från 1995 anger Boverket rekommendationer för skyddsavstånd för olika 

verksamheter, bland annat för avloppsreningsverk. För Brattestas dimensionerade belastning 

är det rekommenderade skyddsavståndet 500 m. Sedan dessa rekommendationer utgavs har 

lagstiftningen förändrats och den tekniska utvecklingen gått framåt. 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). 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. 
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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.  

 

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.  

  

500 m 
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7.6 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 7.16 är kemikalieförbrukningen under 2011-2015 redovisad. 

 

Tabell 7.16 Kemikalieförbrukning under perioden 2011-2015 och i framtiden* 

Ändamål Kemikalie Verksam 
bestånds-

del 

Klassif. 2012 
[ton/år] 

2013 
[ton/år] 

2014 
[ton/år] 

2015 
[ton/år] 

2016 
[ton/år] 

Medel 
[ton/år] 

Framtid 
[ton/år] 

Fällning 
Ekoflock 
90 

Poly-
aluminium-
hydroklorid 

XI irriterande 48 47 58 69 78 60 < 60 

Polymer 
Praestol 
835 BS 

Anjonisk 
vattenlöslig 
polymer 

XI Irriterande 1,0 0,9 0,8 0,6** 0,7** 0,9 1,5 

* Uppgifter hämtade från miljörapporterna 

** Superfloc C-492HMW (ej inkluderad i medel) 

 

Säkerhetsdatablad för nuvarande kemikalier finns bifogade i bilaga 8.  

 

Fällningskemikalieförbrukningen per kubikmeter vatten kommer att minska med anledning av 

att styrningen av reningsverket förbättras och att Bio-P stimuleras vilket förbättrar 

slamsedimenteringsegenskaperna. Förbrukning av polymer kommer att följa ökningen av 

belastning proportionellt från det anslutna antalet personer adderat med den tillkommande 

belastningen. Dagens medelbelastning antas i denna beräkning att vara antalet anslutna 

personer, 3 300, då den uppmätta BOD7-belastningen inte anses vara tillförlitlig. Den framtida 

medelbelastningen antas då 3 300 personer adderat med den tillkommande belastningen, 

2 365 pe. 

  

7.7 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. 

Dagens medelbelastning antas i dessa beräkningar att vara antalet anslutna personer, 3 300, då 

den uppmätta BOD7-belastningen inte anses vara tillförlitlig. Den framtida medelbelastningen 

antas då 3 300 personer adderat med den tillkommande belastningen, 2 365 pe. 

 

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.  
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I Tabell 7.17 redovisas avfallsmängderna av rens och sand. 

  

Tabell 7.17 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 0,5 

Mängd i framtiden (m
3
) 4,6 0,9 

Slutbehandling Förbränning Deponitäckning 

* Uppgifter hämtade från miljörapporterna 
 

I Tabell 7.18 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 7.18 Mängder externslam som tagits emot på Brattesta ARV 2012-2016 och 

 beräknas tas emot framtiden 

År  2012 2013 2014 2015 2016 Medel Framtid 

Mängd* [m
3
/år] 1775 2521 2104 1885 1931 2043 2043 

Antal ton TS [ton/år] 14,2 20,2 16,8 15,1 15,5 16,3 16,3 

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

* Uppgifter hämtade från miljörapporterna 

 

I Tabell 7.19 redovisas slammängderna som produceras på Brattesta avloppsreningsverk. 

Slammet från flockningen och externslamlagret förtjockas i två gravimetriska förtjockare. 

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

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

till Heljestorp och används som deponitäckningsmaterial.  

 

Tabell 7.19 Mängden slam 2012-2016 och i framtiden* 

År  2012 2013 2014 2015 2016 Medel Framtid 

Producerad mängd [m
3
/år] 747 724 591 626 630 664 1 085 

Antal ton TS [ton/år] 149 145 124 125 123 133 217 

TS-halt [%] 20,0 20,0 21,0 20,0 19,5 20,0 20,0 

* 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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7.8 Transporter 

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

slam. De sker huvudsakligen dagtid under vardagar. Transporterna redovisas i Tabell 7.20. 

Transportvägarna genom Dals-Eds kommun redovisas i bilaga 7.  

 

Tabell 7.20 Transporter till och från Brattesta avloppsreningsverk (obs. enkel väg) 
 Typ av last Antal transporter 

 
Vikt per 

transport 
(Ton) 

km per 
transport 

km/år Ton*km /år 

Fällnings-
kemikalie 

4 14 376 1504 21056 

Polymer 1 0,6 268 268 161 

Rens 18 2,2 72 1296 2864 

Slam 72 9 85 6120 55080 

Totalt 95 - - 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 7.21 redovisas det beräknade antalet transporter i framtiden. 

 

Tabell 7.21 Transporter till och från Brattesta avloppsreningsverk i framtiden (obs. enkel 

väg) 

 Typ av last Antal transporter 
 

Vikt per 
transport 

(Ton) 

km per 
transport 

km/år Ton*km /år 

Fällnings-
kemikalie 

4 14 376 1504 21056 

Polymer 2 0,625 268 536 335 

Rens 31 2,2 72 2232 4910 

Slam 124 9 85 10540 94860 

Totalt 161 - - 14812 121161 

 

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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7.9 Energi 

Energiförbrukningen på Brattesta avloppsreningsverk mellan 2012 och 2016 kan ses i Tabell 

7.22.  

 

Tabell 7.22 Energiförbrukningen på Brattesta avloppsreningsverk år 2012-2016* 

År  2012 2013 2014 2015 2016 Medel Framtid 

Elförbrukning 
[MWh/år] 259 - 255 293 303 278 464,5 

[kWh/pe*år] 78,5 - 77,3 88,9 88,9 82,0 82,0 

*Uppgifter hämtade från miljörapporterna 

 

Elförbrukningen uppgår idag till 270,6 MWh/år i medel. Elförbrukningen per ansluten pe 

uppgår till 82,0 kWh/år. För 2013 finns ingen energiförbrukning angiven i miljörapporten. 

Om energiförbrukningen ökar proportionellt mot antalet belastande pe kommer 

elförbrukningen i framtiden att uppgå till 464,5 MWh/år. Energiförbrukningen påverkas till 

det bättre då mer energieffektiva pumpar och motorer installeras och att ett styrsystem 

introduceras. En närmare uppskattning av den framtida energiförbrukningen tas fram i 

samband med projektering. 

 

För uppvärmning av lokalerna används en värmepanna vilken eldas pellets.   

 

Tabell 7.23 Pelletsförbrukning på Brattesta avloppsreningsverk år 2012-2016* 

År  2012 2013 2014 2015 2016 Medel Framtid 

Pellets- 
förbrukning 

[ton/år] 15,0 14,2 14,8 17,0 15,5 15,3 15 

* Från årsrapport 

 

Värmepannan är för låg kapacitetet för att värma upp personalens utrymme på reningsverket. 

Därför ska en ny panna med större kapacitet införskaffas i samband med ombyggnationen. 

Det är sannolikt att en ny panna drivs effektivare och kräver mindre pellets än den befintliga. I 

denna rapport antas dock pelletsförbrukningen ligga kvar på ungefär samma nivå som den 

tidigare gjort. 

7.10 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.  
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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.  

7.11 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.  

 

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. Utsläppen av samtliga utsläppsparametrar 

kommer att öka, främst på grund av verkets tidigare väldigt effektiva rening. Utan 

ombyggnaden hade sannolikt reningsgraden försämrats kraftigt 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. 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).  
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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 av miljörisker 

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. Sannolikheten för ett 
längre elavbrott anses vara mycket litet, 
därav ställs inga krav på reservaggregat. Om 
ett större elavbrott inträffar stannar även 
pumpstationerna och inflödet till 
reningsverket minskar. 

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 

I Tabell 9.2 ges en kort beskrivning av olika hälsorisker under normal drift av reningsverket. 

En mer detaljerad riskanalys gör vid en egenkontroll av verket.  
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Tabell 9.2 Förenklad riskanalys av hälsorisker 

Händelse Åtgärd Hälsoeffekt Sannolikhet vid  
regelbunden inspektion 
och underhåll* 

Smittspridning via aerosoler 

Täckta luftningsbassänger 
minimerar spridningen av 
aerosoler. Användande av 
skyddsmask vid spolning av 
pumpar, centrifuger och bassänger 
minskar risken för smitta. Ny 
ventilation installeras i den 
befintliga anläggningen. 

Liten Liten 

Smittspridning via 
avloppsvatten 

Vid upprätthållande av personlig 
hygien är risken för smitta låg. 

Liten Mycket liten 

Trilla i 

Risk för drunkning finns men är 
inte sannolik. Ordentliga räcken 
finns till öppna bassänger. 
(Flyttbara stegar) 

Mycket stor Liten 

Stänk vid 
kemikaliehantering 

Ögon- och nöddusch finns i 
samma utrymme som 
doserpumparna. Personlig 
skyddsutrustning används.  

Liten Medel 

Spill vid kemikaliehantering 

Normalt kan inget större spill ske 
utanför invallad kemikalietank. Vid 
risk för stänk används 
skyddsglasögon. 

Liten 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  
 

(2015-2017) 

Framtida 
storleksordning 

(+30 år) 

Se 
kapitel 

Pe (medel) ca 1 400 (70g BOD/p.d) Ca 5 500 3.2, 3.3 

Pe (maximalt veckomedel) 4 100 (70g BOD/p,d) 6 500 3.2, 3.3 

Utsläpp BOD (mängd, medel) 3,6 kg/d ca 10 kg/d 7.1 

Utsläpp COD(mängd, medel) 23 kg/d ca 75 kg/d 7.1 

Utsläpp P-tot (mängd, medel) 0,05 kg/d ca 0,28 kg/d 7.1 

Utsläpp N-tot (mängd, medel) 20 kg/d ca 48 kg/d 7.1 

Utsläpp BOD (halt, medel) 4,8 mg/l ca 7,5 mg/l 7.1 

Utsläpp COD (halt, medel) 30 mg/l ca 50 mg/l 7.1 

Utsläpp P-tot (halt, medel) 0,07 mg/l ca 0,25 mg/l 7.1 

Utsläpp N-tot (halt, medel) 26 mg/l ca 40 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 
Sannolik ingen 

påverkan 
7.4 

Fällningskemikalier 61 ton/år < 61,5 ton/år 7.5 

Rensmängd 2,8 m
3
/år ca 4,6 m

3
/år 7.6 

Slammängd TS  133 ton TS/år ca 217 ton TS/år 7.6 

Slammängd volym 664 m
3
/år ca 1085 m

3
/år 7.6 

Externslammottagning 2 043 m
3
/år 2 043 m

3
/år 7.6 

Sandmängd  0,5 m
3
/år ca 0,9 m

3
/år 7.6 

Transporter 79 168 ton x km/år 121 161 ton x km/år 7.7 

Energi 263 MWh/år ca 465 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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Figur 1 Översiktskarta över Dals-Eds kommun med upptagningsområdet för Brattesta 
 ARV 
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Karta 1: Riksintressen för friluftsliv 
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Karta 2: Riksintressen för kulturmiljö 
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Karta 3: Riksintressen för naturvård 
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Karta 4: Naturvärden i Dals-Eds kommun 
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Bild 1: Det äldre inloppsgallret 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. 
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Bild 1: Transportvägar (blå linje) till och från Brattesta ARV inom Dals-Eds kommun 
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• Ekoflock 90 
 

• Prestol 835 BS 
 

• Superfloc C-492HMW 
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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 

 
 
F e r a l c o  No r d i c  A B ,  L i l l e v i k svä g e n ,  29 4  3 5  S ö l ve sb o rg  
T e l e f o n :  0 4 56 - 1 5 61 6 ,  Fa x  0 45 6 - 1 99 3 5 ,  i n f o . se @ f e r a l c o . com ,  ww w. f e r a l co . se  
 

 

 

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/m3 (lösliga föreningar som Al) ; UK (EH40): 2 mg/m3 

(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/ m3  

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

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



SÄKERHETSDATABLAD 
                                             Ekoflock 50-100  

 
                       

 
UTFÄRDANDEDATUM: 2012-11-28    
Version: 5      sida 6 av 8 
(Ersätter version 4)   
 

 

 
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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* Specifications may change without prior notice.

Notes:

Shelf Life 365  (Days)
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SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 

PRAESTOL 835 BS 

Version  3.0  Tryckdatum 13.05.2015  

Revisionsdatum / giltig från 26.08.2013    

 
 

R21557 1/11 SV 

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 
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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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Bilaga 9 
 
 

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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Karta 1: Brattesta avloppsreningsverk och provtagningsstationen Stora Le, sy

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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Bilaga 10 
 

 
Samrådsprocessen för Brattesta ARV 

 
 

1. Samrådsprotokoll från tidigt samråd 

2. Samrådspresentation 

3. Annons Brattesta ARV 

4. Resultat av annons – har ännu ej genomförts 
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Dals-Eds kommun 1 av 4 2018-04-20 

Brattesta ARV 

Samråd med Länsstyrelsen 

Brattesta ARV - Samråd med Länsstyrelsen  
 
Datum:  2018-03-09 
Tid:  09:30-12:00 
Plats:  Kommunhuset, Ed 
 
Närvarande: 

Anita Harri  Handläggare, Länsstyrelsen 
Stig-Åke Almqvist Projektledare, S-Å VA-teknik AB 
Mark de Blois Konsult, H2OLAND 
Sebastian Engström Konsult, H2OLAND 
 
Återbud: 

Magnus Åkesson Samhällsbyggnadschef, Dals-Eds kommun 
Martin Odalgård Miljö- och Hälsoskyddsinspektör, Dalslands Miljö- och 

Energiförbund 
 

Ärende 

Avgränsningssamråd med Länsstyrelsen och Dals-Eds kommun avseende tillståndsprövning 

för ombyggnad av Brattesta avloppsreningsverk. 

 
Gällande tillstånd 

I samrådet med Länsstyrelsen konstaterades att dagens tillstånd inte är utformat som en 
dispens utan är ett gällande tillstånd. 
 

Länsstyrelsens kommentarer på tillståndsansökan 

 
Yrkade villkor 

Varför reningsverket under ombyggnation och intrimning ska ha mildare villkor behöver 
motiveras och hur recipienten påverkas av mildare villkor bör utredas. Anledningar till att 
mildare villkor under ombyggnads- och intrimningsperioden yrkas är att reningssteg kan 
komma att behöva stängas av under delar av ombyggnationen, t.ex. kommer reningsverket 
under en period av ombyggnationen endast rena vattnet genom kemisk fällning.  
 
Hur mängderna i det utsläppta vattnet påverkas av det yrkade reduktionsvillkoret bör också 
redovisas samt jämföras med det yrkade haltvillkoret. 
 

Max GVB 

Uttrycket ”Max GVB” behöver inte nödvändigtvis vara med i beslutsmeningen i tillståndet. 
Det måste däremot nämnas i tillståndsansökan. Belastningsökningen i framtiden får 
kommunen och konsulter redovisa hur man vill.  
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Brattesta ARV 

Samråd med Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens kommentarer på teknisk beskrivning 

 
Q-dim 

I verkets nuvarande tillstånd nämns Q-dim endast en gång i sökandens talan. Där fastställs Q-
dim till 145 m3/h. I miljörapporterna 2011-2016 anges Q-dim till 108 m3/h.  
 
I den tekniska beskrivningen beräknas Q-dim till 80 m3/h. Detta Q-dim har beräknats med 
hjälp av flöden mellan 2010 och 2015. I den slutgiltiga versionen ska Q-dim beräknas 
inkluderat flöden från 2016 och 2017. 
 

Länsstyrelsens kommentarer på miljökonsekvensbeskrivning 

 
Brädd 
Framtida flöden och utsläppsmängder med anledning av hydraulisk överbelastning ska 
inkluderas i totalt utsläpp. Det kommer praktiskt taget inte att ske några bräddningar på 
Brattesta ARV i framtiden. 
 
Alternativa utformningar av processen och alternativa villkor 

Länsstyrelsen vill att mer fokus ska läggas på alternativa processutformningar jämförda med 
det valda alternativet, snarare än alternativa lokaliseringar för reningsverket. Dessa alternativ 
ska vägas mot varandra med avseende på driftsäkerhet, kostnader, energiförbrukning och hur 
avancerad driften av respektive alternativ skulle vara. 
 
Länsstyrelsen vill också att det utreds vilka åtgärder som skulle krävas för att klara 0,3, 0,2 
och 0,15 mg P-tot samt 10 och 8 mg BOD/l som utsläppsvillkor. 
 
Utsläpp och utsläppspunkt 
Utsläppet ska beräknas även vid den dimensionerade belastningen om 6 500 pe. 
Utsläppsmängderna idag och i framtiden kan jämföras genom att jämföra nuvarande 
utsläppsvillkor med de yrkade. 
 
I ansökan har en utsläppspunkt valts som ligger på samma avstånd från strandkanten och djup 
som reningsverkets ursprungliga utsläppspunkt. Valet av utsläppspunkt bör motiveras och 
kontrolleras noggrannare samt jämföras med alternativa utsläppspunkter. Till att börja med 
bör en kvalificerad bedömning om spridningen från den punkten göras utifrån strömmar, 
språngskikt och djup. I och med att reningsverket inte är stort och att recipienten inte är 
känsligt mot övergödning behöver spridningsberäkningar i utloppspunkten inte utföras.  
 
Arbetet med utloppsledning behöver anmälas som arbete i vatten. Detta görs genom 
vattenvård på Länsstyrelsen. Det är alltså en process som går utanför tillståndsansökan. I 
Tillståndsansökan kan man däremot få ett villkor att utloppsledningen ska läggas inom en viss 
tidsperiod. Förprojektering av utloppsledningen kan göras innan anmälan. 
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Dals-Eds kommun 3 av 4 2018-04-20 

Brattesta ARV 

Samråd med Länsstyrelsen 

Stora Le 

Det är viktigt att bevara ishavsrelikterna som  t ex hoppkräftor och inte försämra deras miljö. 
De är känsliga för en liten ökning av fosforhalten. Ishavrelikternas status i sjön bör utredas 
men detta är knappast ett rimligt krav i en tillståndsansökan för ett reningsverk av den här 
storleken. Till att börja med tror Länsstyrelsen att det räcker med en kvalificerad bedömning 
av hur fosforhalten kommer att påverkas. 
 
Det bör göras en bedömning av utsläppet av toxiska halter ammoniak (utspädningsfaktor) och 
hur syrehalten i sjön påverkas. 
 
Eventuellt kan det i tillståndsansökan nämnas att vid låga belastningar sker viss 
läkemedelsrening som i liknande aktivslambaserade reningsverk. 
 
Hur utsläppet påverkar fiskevårdsområden bör bedömas.   
 
Miljökvalitetsnormer 

Tabell 7.9-7.10 ska kompletteras med fler parametrar. 
 
Riskanalys 

I ansökan bör det redovisas att driften bibehålls även vid ett 100-årsflöde.  
 
Risk för läckage och överdosering av fällningskemikalie bör tas med. 

Övriga noteringar från samrådsmötet 

 
Slam  

Slamavsättning sker i Heljestorp. Denna lösning är dock inte långvarig utan förlängs ungefär 
från år till år.  

Fortsatt arbete 

 
Tidsplan 
Planen är att skicka in tillståndet till Länsstyrelsen innan semestrarna.  
 
Samråd med allmänheten 

Annonsering ska göras på hemsida och i lokaltidning, till berörda föreningar och boende i 
samhället. Föreningar och boende inom 300 meter ska få brev. H2OLAND utformar 
annonseringen. Kommunen skickar brev till berörda privatpersoner och 
organisationer/föreningar. Det kan även vara en bra idé att ha några kopior av 
samrådsunderlaget i kommunhuset för privatpersoner att hämta ut. H2OLAND har sedan 
förra samrådet en lista på berörda organisationer. Denna lista ska kontrolleras och uppdateras 
om det behövs.  
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Brattesta ARV 

Samråd med Länsstyrelsen 

Att göra: 

Uppgift Ansvarig 

Utred hur mildare villkor under 
ombyggnation och intrimning påverkar 
recipienten 

H2OLAND 

Bedöm påverkan på ishavsrelikter H2OLAND 

Utred alternativa utsläppspunkter och 
motivera val av utsläppspunkt. 

H2OLAND 

Beräkna utsläppet av toxiska halter 
ammoniak och hur syrehalten i sjön 
påverkas. 

H2OLAND 

Samrådsunderlag till lokala föreningar och 
tillgängligt för nedladdning på hemsidan. 

H2OLAND/Dals-Eds kommun 

 
Uppdatera i tillståndsansökan/MKB  

Jämföra den valda processen med alternativa utformningar med utgångspunkter i 
driftsäkerhet, kostnader, energiförbrukning och drift. 

 

Ange åtgärder som skulle krävas vid lägre utsläppskrav.   

Undersök alternativa utsläppspunkter och motivera valet av utsläppspunkt.  

Bedöm påverkan på glacialmarina relikter (ishavsrelikter).  

Uppdatera Q-dim med flödesdata från 2016-2017.  

Motivera mildare villkor under ombyggnation och intrimning.  

Komplettera tabell 7.9 och 7.10 (miljökvalitetsnormer/biologiska kvalitetsfaktorer)  

Reningsverkets drift vid skyfall (100-årsflöde).  

Eventuellt komplettera med ett tidsreglerande villkor för läggandet av en ny 
utloppsledning. 
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Anledning till ombyggnation 

och ansökan om nytt tillstånd 

 Äldre reningsverk med gammal utrustning 
och bristfällig styrning vilket ger en 
ineffektiv drift. 

 
 Det nuvarande tillståndet är från 1977. 

 
 
 

H2OLAND 
DALS-EDS 

KOMMUN 



Lokaliseringsalternativ 

 1. Ny lokalisering 
 Skulle resultera i orimligt höga kostnader jämfört 

med att bygga om på befintlig plats 
 2. Överföring 

 Brattesta ARV är kommunens största av två 
reningsverk. Det finns inte något större 
reningsverk inom ett rimligt avstånd. 

 3. Nollalternativ 
 Risk driftstörningar och tillfälligt förhöjda 

utsläppshalter med anledning av skicket på stora 
delar av reningsverkets utrustning 
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Data befintligt verk 

Parameter Enhet Dim. belastning 

Dagens tillstånd 
Pe 70 g BOD7/d 6 500 

BOD7 kg/d 455 

Q-dim m3/h 108 

Gränsvärde Typ 
BOD7 (mg/l) 15 Årsmedel 

P-tot (mg/l) 0,5 Årsmedel 

Dimensioneringsdata för Brattesta ARV 

Utsläppsvillkor för Brattesta ARV 
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Inkommande belastning 

2009-2017 
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Inkommande belastning 

2010-2017 
 Opålitlig provtagning på inkommande 

avloppsvatten innan 2015 
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Månadsmedel  

2015-2017 
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Uppmätt inkommande 

belastning 2015-2017 

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

Medel totalt 1404 1972 2205 2507 2022 
Medel 1/6-31/8 1596 2105 2388 2538 2157 
MMMB* 1/6-31/8 2326 3030 2205 2447 2502 
Medel 1/9-31/5 1340 1927 2144 2497 1977 
MMMB* 1/9-31/5 1946 2249 3060 3038 2573 

Period Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 
m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

Medel totalt 828 98 276 4,4 35 
Medel 1/6-31/8 629 112 295 4,8 36 
MMMB* 1/6-31/8 605 163 424 4,4 34 
Medel 1/9-31/5 894 94 270 4,3 35 
MMMB* 1/9-31/5 774 136 315 6,1 43 

Inkommande flöden och föroreningsmängder till Brattesta ARV idag.  

Inkommande pe-antal till Brattesta ARV idag. 
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* Maximal månadsmedelbelastning 



Framtida belastning 

 Från EU-rapportering 2016 
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EU-rapportering 2016 
Övrig tid 

(pe) 
Påsk 
(pe) 

Sommar  
(pe) 

Bofast befolkning totalt 
inom tätbebyggelsen 3 000 3 000 3 000 

Icke bofast befolkning 
inom tätbebyggelsen 0 350 700 

Industribelastning 0 0 0 
Förväntad ökad 
belastning de 
närmaste 10 åren 

165 165 165 

Säkerhetsmarginal  200 200 200 

Summa  3 365 3 715 4 065 

Avrundning 3 400 3 700 4 100 



Framtida belastning 

 Kommunen prognostiserar en 
befolkningsökning om 50 personer per år 
från ca 2030. 
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  Max GVB + 30 år 

MGVB 2016 + 10 år 4 100 
Industribelastning 1 000 
Förväntad ökad belastning 1 000 

Summa 6 100 

Avrundning 6 500 



Framtida belastning  

(+ 2 365 pe) 

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

Medel totalt 3769 4337 4570 4872 4387 
Medel 1/6-31/8 3961 4470 4753 4903 4522 
MMMB* 1/6-31/8 4691 5395 4570 4812 4867 
Medel 1/9-31/5 3705 4292 4509 4862 4342 
MMMB* 1/9-31/5 4311 4614 5425 5403 4938 

Period Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 
m3/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

Medel totalt 1301 264 607 9,1 68 
Medel 1/6-31/8 1102 277 626 9,5 69 
MMMB* 1/6-31/8 1078 328 755 9 67 
Medel 1/9-31/5 1367 259 601 9,0 68 
MMMB* 1/9-31/5 1247 302 646 11 76 

Inkommande flöden och föroreningsmängder till Brattesta ARV i framtiden  

Utgångspunkt 2015-2017. Pålagt: 2 365 pe (varav 1 000 pe från industri).  

Inkommande föroreningsmängder till Brattesta ARV 

Utgångspunkt 2015-2017. Pålagt: 2 365 pe (varav 1 000 pe från industri).  
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* Maximal månadsmedelbelastning 



Framtida belastning  

(+ 2 365 pe) 
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Inkommande flöde  

2010-2015 
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Inkommande flöde i framtiden  

(2010-2015 + 2 365 pe) 

H2OLAND 
DALS-EDS 

KOMMUN 

Inkommande flöden till Brattesta ARV i framtiden i ett varaktighetsdiagram 

Utgångspunkt 2010-2015. Pålagt: 2 365 pe (varav 1 000 pe från industri).  



Q-dim idag och i 

framtiden 

Enhet Idag Framtid 
Q-dim m3/h 108 80 
40 % percentil m3/d 811 1 184 
Antal pe medel 70 g BOD7/d Ca 1 400 Ca 3 800  
Spillvattenflöde m3/d ca 600 ca 870 
Industriflöde 0 Ca 100 
Inläckage vid 40 % p.  m3/d ca 210 ca 210 

Flödesuppgifter till Brattesta ARV idag och i framtiden 

Utgångspunkt 2010-2015 Pålagt: 2 365 (varav 1 000 pe industri) pe. 

16 h tillrinningstid har antagits  

Enhet Dim. belastning 

yrkat tillstånd 
pe 70 g BOD7/d 6 500 
BOD7 kg/d 455 
Q-dim m3/h 80 (76) 
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Bräddflöde idag 

 Inloppspumpstationens kapacitet är 580 m3/h (inkl. 
snäckpumpar) vilket motsvarar drygt 5 x dagens Q-
dim 
 

 Inloppsgallrets kapacitet är 300-400 m3/h vilket 
motsvarar ca 3-4 x dagens Q-dim 
 

 Bräddning på reningsverket sker i princip aldrig idag 
 

 Nödbräddning sker idag från inloppspumpstationen 
till recipient 
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Bräddflöde om 30 år 

Enhet 2014-2016 + 2 365 pe  
Totalt årsflöde m3/år 290 000 420 000 
Bräddat flöde m3/år 0 0 
Antal dygn med 

bräddningar dygn 0 0 

Andel av årsflödet % 0 0 

Uppskattade bräddningar  efter inloppsgallret vid Brattesta ARV i framtiden 

Utgångspunkt 2014-2016.  

Pålagt: 2 365 pe (varav 1 000 pe från industri)  
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Ombyggnation av verket 

 Uppgraderat styr- och reglersystem 
Vattenbehandling 

 Nya inloppsgaller (varav ett installerades 2017) 
 Ny bräddpunkt efter galler 
 Aktivslambassängen delas upp i tre fack á 100 m3 

 Kontaktstabiliseringsbassängen delas upp i två fack á 100 
och 130 m3 

 Utökad recirkulation  
 Samtliga blåsmaskiner byts ut (3 st nya) 
 Nytt luftningssystem för kontaktstabiliseringsbassängen och 

eventuellt aktivslambassängen 
 Nya retur- och överskottsslampumpar 
 Utloppsledningen förlängs och förses med diffusor 
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Ombyggnation av verket 

Slambehandling 

 Externslammottagare 
 Luftning externslamlager 
 En av två förtjockare byggs om till 

slamlager 
 Centrifugen byts ev. ut mot en 

slamskruvpress 
 Samtliga slampumpar byts ut 
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Brattesta ARV idag 
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Brattesta ARV efter 

ombyggnad 
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Förväntad BOD7-belastning  
i om 10 år 

Period 
Inkommande 

mängd BOD7 
Belastning  

Total 
kg/d  kg BOD7/m3.d 

Medel totalt 124 0,23 
Medel 1/6-31/8 137 0,26 
MMMB* 1/6-31/8 188 0,36 
Medel 1/9-31/5 124 0,23 
MMMB* 1/9-31/5 162 0,31 
6 500 pe 455 0,86 

Beräknad BOD7-belastning på de biologiska volymerna. Belastningen är beräknad på den totala 

volymen av aktivslambassängerna (total)  

Utgångspunkt 2015-2017. Pålagt: 365 pe 
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* Maximal månadsmedelbelastning 



Förväntad BOD7-belastning  

om 30 år 

Period 
Inkommande 

mängd BOD7 
Belastning  

Total 
kg/d  kg BOD7/m3.d 

Medel totalt 264 0,50 
Medel 1/6-31/8 277 0,52 
MMMB* 1/6-31/8 328 0,62 
Medel 1/9-31/5 259 0,49 
MMMB* 1/9-31/5 302 0,57 
6 500 pe 455 0,86 

Beräknad BOD7-belastning på de biologiska volymerna. Belastningen är beräknad på den totala 

volymen av aktivslambassängerna (total) 

Utgångspunkt 2015-2017. Pålagt: 2 365 pe (vara 1 000 pe från industri) 
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Förväntad slambelastning 

om 10 år 

Period 
Slamhalt 

Aktivslam 
Slamhalt 

Kontaktstab. 

Slambelastning 

Total Aerob slamålder 
mg/l mg/l kg BOD7/kg SS.d dagar 

Medel totalt 3 000 4 500 0,06 12 
Medel 1/6-31/8 3 000 4 500 0,07 11 
MVB 1/6-31/8 3 000 4 500 0,09 8 
Medel 1/9-31/5 3 000 4 500 0,06 12 
MVB 1/9-31/5 3 000 4 500 0,08 9 
6 500 pe 3 000 4 500 0,22 3 

Beräknad slambelastning på de biologiska volymerna. Belastningen är beräknad på den totala 

volymen av aktivslambassängerna (total) och det vanligaste driftssättet i framtiden där tre zoner 

luftas (luft).  

Utgångspunkt 2015-2017. Pålagt: 365 pe 
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Förväntad slambelastning 

om 30 år 

Period 
Slamhalt 

Aktivslam 
Slamhalt 

Kontaktstab. 

Slambelastning 

Total Aerob slamålder 
mg/l mg/l kg BOD7/kg SS.d dagar 

Medel totalt 3 000 4 500 0,13 6 
Medel 1/6-31/8 3 000 4 500 0,13 5 
MVB 1/6-31/8 3 000 4 500 0,16 4 
Medel 1/9-31/5 3 000 4 500 0,13 6 
MVB 1/9-31/5 3 000 4 500 0,15 5 
6 500 pe 3 000 4 500 0,22 3 

Beräknad slambelastning på de biologiska volymerna. Belastningen är beräknad på den totala 

volymen av aktivslambassängerna (total) och det vanligaste driftssättet i framtiden där tre zoner 

luftas (luft).  

Utgångspunkt 2015-2017. Pålagt: 2 365 pe 
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Tidsplan 
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År  2018 2019 2020 2021 

Månad 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Detaljprojektering 

Upphandling, 

utvärdering, tilldelning 

Genomförande 

ombyggnation 

Intrimning 

Tillståndsansökan lämnas 

Tillstånd erhålls 

Provisoriska villkor 

Slutgiltiga villkor 



Planförhållanden 
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Riksintresse naturvård och 

friluftsliv 
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Brattesta ARV 

Karta över riksintressen, naturvård och friluftsliv*  
*© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



Skyddsvärda områden 
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Karta över skyddade områden, nationella skyddsformer* 

Brattesta ARV 

*© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



Skyddsvärda områden 
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Karta över Natura 2000-områden* 

Brattesta ARV 

*© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



Miljökvalitetsnormer för 

Stora Le 
Ekologisk status förvaltningscykel 2 

Status: Måttlig ekologisk status 
Miljöproblem: Övergödning (nej), miljögifter (ja), försurning (ja), 

morfologiska förändringar och kontinuitet (ja), andra betydande 
miljöproblem (ja) 

Kvalitetskrav och tidpunkt: God ekologisk status 2021 
 

Kemisk status  
Status 2015: uppnår ej god 

Kvalitetskrav och tidpunkt: God kemisk ytvattenstatus 
Kemisk status (exkl. kvicksilver): ej klassad 

 
Förbättringsbehov 

Långsiktiga åtgärder mot försurning och konnektivitetsförändringar 
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Recipient – Stora Le 
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Brattesta ARV 

*© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
Stora Le* 



Recipient – Stora Le 

Ny utsläppspunkt 
32 meter ut 
17,5 meters djup, 
förses med diffusor 

Nuvarande 
utsläppspunkt 
15 meter ut 
8 meters djup 
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Brattesta 
ARV 



Recipient – Stora Le 
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*© Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
Vattnets väg till havet 

Brattesta ARV 



Avstånd till närboende 

500 m 

300 m 
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Utsläpp BOD7 2009-2017 
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Utsläpp P-tot 2015-2017 
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Utsläpp idag 

Period 
Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

(m3/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) 
Medel totalt 761 4,8 3,6 30 22 0,07 0,06 26 19 
Medel 1/6-31/8 638 7,4 4,6 33 21 0,08 0,05 28 18 
MVB 1/6-31/8 600 4,4 2,6 25 15 0,03 0,02 26 16 
Medel 1/9-31/5 802 3,9 3,2 28 23 0,06 0,07 23 21 
MVB 1/9-31/5 691 3,5 2,4 29 20 0,07 0,05 23 16 

H2OLAND 
DALS-EDS 

KOMMUN 



Utsläpp om 10 år 

Period Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

(m3/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) 
Medel totalt 901 7,5 6,3 50 42 0,20 0,17 11 10 
Medel 1/6-31/8 702 7,5 5,3 50 36 0,20 0,14 15 10 
MVB 1/6-31/8 678 7,5 4,9 50 33 0,20 0,13 14 10 
Medel 1/9-31/5 967 7,5 6,6 50 50 0,20 0,17 10 10 
MVB 1/9-31/5 847 7,5 5,5 50 37 0,20 0,15 18 15 
6 500 pe 1 780 7,5 13 50 89 0,20 0,36 36 64 
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Utsläpp om 30 år 

Period Flöde BOD7 COD P-tot N-tot 

(m3/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) (mg/l) (kg/d) 
Medel totalt 1 301 7,5 9,3 50 62 0,20 0,25 39 48 
Medel 1/6-31/8 1 102 7,5 8,3 50 56 0,20 0,22 43 48 
MVB 1/6-31/8 1 078 7,5 7,9 50 53 0,20 0,21 44 47 
Medel 1/9-31/5 1 367 7,5 9,6 50 64 0,20 0,25 37 48 
MVB 1/9-31/5 1 247 7,5 8,5 50 57 0,20 0,23 47 53 
6 500 pe 1 780 7,5 13 50 89 0,20 0,36 36 64 
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Utsläpp bräddningar 

 Det har inte skett några bräddningar på 
Brattesta avloppsreningsverk med 
anledning av att Q-dim är väl tilltaget 
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Förbrukning 

Kemikalier 

 Polymerförbrukningen förväntas att öka proportionellt mot 
 belastningen på reningsverket. 
 
 Fällningskemikalie överdoseras i dagsläget och har så gjort de 
 senaste åren. Förbrukningen förväntas efter ombyggnation att 
 minska, dels med anledning av att ett förbättrat styrsystem 
 introduceras på  reningsverket och dels för att 
 slamsedimenteringsegenskaperna kommer att förbättras då det 
 första facket i aktivslambassängen kommer att stimulera Bio-P. 
 
Energi 

 Energiförbrukningen per pe kommer sannolikt att minska 
 eftersom äldre maskiner och pumpar byts ut mot nya 
 energieffektivare varianter och styrningen av processen 
 kommer att ske mer effektivt då ett nytt styrsystem introduceras. 
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Lukt och buller 

 Vid tillfällen då belastningen på reningsverket är 
hög är det möjligt att slamskruvpressen kommer 
att köras dygnet runt. Det är dock osannolikt att 
detta kraftigt kommer att förändra lukt- och 
bullersituationen jämfört med idag.  
 

 Vissa delar av ombyggnationen kommer att ske 
utomhus vilket kommer att medföra ett visst buller. 
 

 Om det i driften efter ombyggnad uppstår lukt- 
eller bullerproblem kommer åtgärder att vidtas. 
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Transporter 

 Transporter till och från verket kommer till 
största del bestå av externslam, avvattnat 
slam och kemikalier. Transporterna av 
avvattnat slam och till viss del av kemikalier 
kommer sannolikt att öka i takt med att 
belastningen på reningsverket ökar.  
 

 En uppskattning av framtida transporter och 
transportvägar kommer att ges i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Utsläppskrav som  

kommer att yrkas 

Utsläppskraven som yrkas på anläggningen är: 
 
 BOD7:  15 mg/l alternativt 95 % reduktion 
 Totalfosfor:  0,5 mg/l alternativt 95 %  

   reduktion 
som medelvärde per kalenderår 
 
De slutgiltiga villkoren kan gälla från och med 1/1 
2021 
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Provisoriska villkor  

under ombyggnation 

Under ombyggnad och intrimning yrkas följande 
villkor: 
 
 BOD7:  20 mg/l alternativt 95 % reduktion 
 Totalfosfor:  0,6 mg/l alternativt 95 % 

reduktion 
som medelvärde per kalenderår 
 
De slutgiltiga villkoren kan gälla till och med 31/12 
2020 
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Sammanfattning 

 Den framtida maximala 
veckomedelsbelastningen blir 5 100 pe 

 
  Tillstånd söks för en maximal 

veckomedelsbelastning om 6 500 pe 
 
 Utsläppsvillkoren yrkas till 15 mg/l BOD7och 

0,5 mg/l totalfosfor alternativt 95 % reduktion 
beräknat som medelvärde per kalenderår 
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  2018-04-20 
 

 
DALS-EDS KOMMUN 

Teknik och service 

 

Samråd 

 

Tillståndsansökan för ombyggnation av Brattesta avloppsreningsverk 
Dals-Eds kommun kommer att lämna in en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
med anledning av en ombyggnation av Brattesta avloppsreningsverk. Verksamheten kommer 
att tillståndsprövas enligt 9 kap. miljöbalken, och ansökan lämnas in till Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. 
 
Informationen i denna annons är ett led i det samråd som ska genomföras innan ansökan 
upprättas.  
 
Brattesta avloppsreninsverk tar emot avloppsvatten från Eds tätort och Hökedalen. Verket tar 
även emot externslam från trekammarbrunnar och slutna tankar inom kommunen. Den 
dimensionerande belastningen som är 6 500 kommer att behållas. 
 
Både själva reningsverket och tillståndet för utsläppen är idag gammalt. Bara mindre 
ändringar har gjorts inne på verket sedan det byggdes i slutet av 70-talet. Både maskinella 
delar och styr- och reglersystem behöver bytas ut.  
 
Byggstart planeras till 2019. All byggnation kommer att ske på befintlig lokalisering vid 
Stora Les södra strand. Bassänger och slamhantering kommer även fortsatt att vara inomhus. 
Ombyggnationen beräknas vara klar till årsskiftet 2019/2020. 
 
Du är välkommen att höra av dig för att få ytterligare information och/eller för att framföra 
synpunkter, förslag och invändningar samt lämna eventuella allmänna upplysningar om 
sådant som vi bör känna till i vår fortsatta planering. Gå in på kommunens hemsida 
(http://www.dalsed.se/) för att läsa samrådsunderlaget. Du kan ställa frågor eller lämna 
synpunkter, gärna skriftligen eller per e-mail, till Mark de Blois, Tekniskt ombud, senast den 
25/6 2018. 
 
Mark de Blois (tekniskt ombud för Dals-Eds kommun) 
Grindgatan 1 
441 36 Alingsås 
 
Tel: 0322 – 66 04 67 
E-mail: mark.de.blois@h2oland.se 
 
Vid stort intresse eller många funderingar anordnar kommunen ett separat informationsmöte. 
Kommunen informerar i så fall om plats och datum för detta möte vid ett senare tillfälle. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 
 

Bilaga 11 
 

 
Miljökvalitetsnormer Stora Le 

 
 

1. Brattesta ARVs påverkan på Stora Le 
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Dals- Eds kommun  2018-05-04 
Brattesta ARV 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Kvalitetsfaktorer och framtida påverkan. 
Parameter Status* Kommentar* Senaste klassning* Påverkan 

Ekologisk status – Måttlig 
Biologiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor: Växtplankton – Status: Hög 

Totalbiovolym  Ej klassad - Ej klassad Ingen/mycket låg – Den ökade mängden 
fosfor är i förhållande till sjöns storlek 
relativt ringa.  Den ökade tillgången till 
näringsämnen för planktiska alger blir 
därmed ringa/försumbar. 

Trofiskt planktonindex Ej klassad - Ej klassad 
Andel blåalger Ej klassad - Ej klassad 
Sammanvägning, näringsförhållanden Ej klassad - Ej klassad 
Artantal för växtplankton Ej klassad - Ej klassad 

Klorofyll A Hög Under 2 µg/l Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Kvalitetsfaktor: Bottenfauna – Status: Ej klassad 
ASPT Ej klassad - Ej klassad Ingen/mycket låg – Stora Les bottenfauna 

kommer inte att påverkas i av den ökade 
mängden utsläpp från Brattesta förutom 
mycket lokalt kring utsläppspunkten. 

BGI Ej klassad - Ej klassad 
MILA Ej klassad - Ej klassad 

Kvalitetsfaktor: Makrofyter – Status: Ej klassad 

Trofiindex Ej klassad - Ej klassad 

Ingen/mycket låg – Makrofyter i Stora Le 
kommer inte att påverkas i av den ökade 
mängden utsläpp från Brattesta förutom 
mycket lokalt kring utsläppspunkten. 
 

Kvalitetsfaktor: Fisk i sjöar – Status: Ej klassad 

Fisk i sjöar (EQR8) Ej klassad - Ej klassad 

Ingen/mycket låg – Stora Les fiskebestånd 
kommer inte att påverkas av den ökade 
mängden utsläpp från Brattesta. 
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Dals- Eds kommun  2018-05-04 
Brattesta ARV 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Parameter Status* Kommentar* Senaste klassning* Påverkan 

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor: Näringsämnen – Status: Hög 

Totalfosfor Hög 
Medelvärde för 
perioden 2007-
2010 är 4 µg/l 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen/mycket låg – Den ökade mängden 
fosfor är i förhållande till sjöns storlek 
relativt ringa.  Den ökade tillgången till 
näringsämnen för planktiska alger blir 
därmed ringa/försumbar. Utsläppet av 
kväve kommer inte att påverka recipienten 
nämnvärt då fosfor är det begränsande 
näringsämnet. 

Kvalitetsfaktor: Ljusförhållanden – Status: Hög 

Ljusförhållanden Hög 

Sammanvägd 
bedömning 
grundad på två 
stationer i Foxen 
och två stationer i 
Stora Le. 

Förvaltningscykel 1 – 
Fastställt 

Ingen/mycket låg – Det ökade utsläppet 
från Brattesta ARV kommer inte påverka 
siktdjupet mer än mycket lokalt kring 
utsläppspunkten. Påverkan på recipienten 
kommer att vara försumbar med tanke på 
dess storlek. 

Kvalitetsfaktor: Syrgasförhållanden – Status: Hög 

Syrgasförhållanden Hög 

Expertbedömning 
baserad på 
tillståndsklass. 
Data från en 
station i Foxen 
och en i Stora Le. 

Förvaltningscykel 1 – 
Fastställt 

Ingen/mycket låg – Utsläppet av 
syreförbrukande ämnen som TOC och 
ammonium kommer öka. Det utökade 
utsläppet kommer inte att påverka 
syrgashalten i recipienten mer än mycket 
lokalt kring utsläppspunkten med 
anledning av recipientens storlek. 

Kvalitetsfaktor: Försurning – Status: Hög 

Försurning Hög 

Saknar okalkat 
pH under 6,5 
mellan 2009-
2011. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen – Det utgående vattnets volym 
kommer i förhållande till recipientens 
storlek och övrig tillrinning vara mycket 
litet.   
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Brattesta ARV 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Parameter Status* Kommentar* Senaste klassning* Påverkan 

Kvalitetsfaktor: Särskilda föroreningar – Status: Ej klassad 

Ickesyntetiska ämen (Koppar, Zink) Ej klassad - Ej klassad  
Syntetiska ämnen Ej klassad - Ej klassad  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor: Konnektivitet i sjöar – Status: Otillfredsställande 

Längsgående konnektivitet i sjöar Otillfredsställande 

Fiskar och 
vattenlevande 
djur kan inte 
vandra i 
vattensystemet på 
grund av definitiva 
vandringshinder. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen – Ombyggnationen kommer inte 
påverka den omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Konnektivitet till närområde och svämplan Hög 

I strandzonen 
finns naturliga 
livsmiljöer för 
fiskar, smådjur 
och växter. 
Strandkanten är 
inte påverkad av 
bebyggelse eller 
andra hinder som 
människan har 
anlagt. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen – Ombyggnationen kommer inte 
påverka den omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Kvalitetsfaktor: Hydrologisk regim i sjöar – Status: Måttlig 

Vattenstånd i sjöar Måttlig 

Stor 
medelavvikelse 
mellan sjöns 
nuvarande 
tillstånd och det 
oreglerade 
vattenståndet 
enligt modellering. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen – Ombyggnationen kommer inte 
påverka den omgivande miljön eller 
vattendrag. 
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Brattesta ARV 
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Parameter Status* Kommentar* Senaste klassning* Påverkan 
Avvikelse i vinter eller sommarvattenstånd Ej klassad    

Vattenståndets förändringstakt i sjöar Måttlig 

Stor skillnad i 
förändring av 
reglerad och 
naturlig oreglerad 
vattenståndsförän
dring enligt 
modellering. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen – Ombyggnationen kommer inte 
påverka den omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Kvalitetsfaktor: Morfologiskt tillstånd i sjöar – Status: Hög 
Förändring av sjöars vattenstånd Ej klassad - Ej klassad  
Bottensubstrat i sjöar Ej klassad - Ej klassad  
Strukturer på det grunda vattenområdet i 
sjöar Ej klassad - Ej klassad  

Närområdet runt sjöar Hög 

Närområdet runt 
sjön utgörs av 4 
% aktivt brukad 
mark eller 
anlagda ytor. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen – Ombyggnationen kommer inte 
påverka den omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Svämplanets strukturer och funktion runt 
sjöar Hög 

Svämplanet 
utgörs till 0 % av 
aktivt brukad mak 
eller anlagda ytor. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Ingen – Ombyggnationen kommer inte 
påverka den omgivande miljön eller 
vattendrag. 

Kemisk status – Uppnår ej god 

Kvalitetsfaktor: Prioriterade ämnen – Status: Uppnår ej god 

Bekämpningsmedel God Mätdata saknas. Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Inget eller väldigt lågt utsläpp av 
bekämpningsmedel kommer att ske från 
reningsverket. 

Industriella föroreningar God Mätdata saknas. Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Till reningsverket är endast en mindre 
industri ansluten. Denna industri har varit 
ansluten till reningsverket under många år 
och förväntas inte utöka sin belastning på 
reningsverket. Det finns i nuläget heller 
inga planer på att ytterligare industrier ska 
anslutas till reningsverket. 
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Parameter Status* Kommentar* Senaste klassning* Påverkan 

Bromerad difenyleter Uppnår ej god. 
Baserad på 
nationell 
extrapolering. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Bromerade difenyletrar är idag förbjudna i 
Sverige och förväntas att förekomma i allt 
mindre grad, så även i avloppsvatten. 

Tungmetaller grupp Uppnår ej god 

Höga halter av 
kvicksilver 
uppmätt i 
angränsade eller 
liknande sjöar. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Tungmetaller hamnar till största del i 
slammet på reningsverket och kommer inte 
att påverka recipienten. 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god. 

Höga halter av 
kvicksilver 
uppmätt i 
angränsade eller 
liknande sjöar. 

Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Inget eller väldigt lågt utsläpp av 
kvicksilver kommer att ske från 
reningsverket. 

Övriga föroreningar God Mätdata saknas. Förvaltningscykel 2 – 
Fastställt 

Koncentrationen av övriga förereningar i 
kommunalt avloppsvatten är generellt sett 
låg. Den låga koncentrationen tillsammans 
med sjöns stora volym i förhållande till 
utflödet gör att påverkan på recipienten blir 
obetydlig. 

* VISS 2018 
Miljöproblem 
Övergödning p.g.a. belastning av näringsämnen Nej 
Miljögifter    Ja 
Försurning    Ja 
Morfologiska förändringar och kontinuitet Ja 
Annat betydande miljöproblem  Ja 
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Alternativa processer för Brattesta ARV 

 
 

1. MBBR 

2. Aktivslam med försedimentering 

 

 
 
 
 
 



H2OLAND   Mark de Blois/Sebastian Engström 
www.h2oland.se  0322-66 04 67 
 

Dals- Eds kommun  2018-05-04 
Brattesta ARV 
Miljökonsekvensbeskrivning 

   
 
 

Galler 

Sand- 
fång 

Polymer 
Slamskruvpress 

Avvattnat 
slam 

Externslam 

Mellan- 
sedimentering 
129 m2/485 m3 

Slut- 
sedimentering 
140 m2/473 m3 

Bräddning 

Förtjockare 
90 m3 

BRATTESTA ARV 
ombyggnad 

38 m2 38 m2 

Flockning 

Snäckpumpar 

Aktivslambassäng  
 

MBBR/Aktivslam 
 

  Externslamlager 
 
 
 

90 m3 

 

IN 

Heljestorp 
Galler 

Pumpstation 

Kem 

Befintligt 

Nybyggnad 

Ombyggnad 

Slamlager 
90 m3 

UT 
DN 1 

100 m3 
 

 

BOD/DN 2  
100 m3 

 

 

BOD 3 
100 m3 

 

 

N/DN 5 
100 m3 

 

 

N 4 
100 m3 

 

 

Rens-
tvätt 

Sand-
tvätt 

FM 

PT 
FM 

PT 

O2 

O2 

SS 

NH4 NO3 

NO3 
 

pH 
 

FM 
FM 

Flyt-
slam 

TM  

FM 
TS 

NG 

FM 

FM 

O2 

SS PT 

SS 

SNG 

NH4 

TS 

NG 

BM 

BM 

BM 

  
Ordinarie väg  

  
Alternativ väg  
 

 Bräddning 

SS 

LFM 

LFM LFM 

LFM 

LFM 
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Galler 

Sand- 
fång 

Slamskruvpress 
Avvattnat 

slam 

För- 
 sedimentering 

129 m2/485 m3 

Bräddning 

Förtjockare 
90 m3 

38 m2 38 m2 

Flockning 

90 m3 

 

Externslamlager 

 

IN 

Externslam-
mottagning 

Pumpstation 

Slamlager 
90 m3 

UT 

Rens-
tvätt 

Sand-
tvätt 

Kontaktstabilisering 
 

AS-5 AS-4 
  100 m3 130 m3 

 

Aktivslambassäng  
 

AS-1 
100 m3 

 

AS-2  
100 m3 

 

AS-3 
100 m3 

 

Slut- 
sedimentering 
140 m2/473 m3 

Externslam 

Befintligt 

Nybyggnad 

Ombyggnad 

  
Ordinarie väg  

  
Alternativ väg  
 

 Bräddning 


	Bilaga 1 - Framsida
	Bilaga 1.1 - Översiktskarta Dals-Eds kommun
	Bilaga 2 - Framsida
	Bilaga 2.1 - Översiktsplaner
	Bilaga 3 - Framsida
	Bilaga 3.1 - Detaljplan Brattesta
	Bilaga 4 - Framsida
	Bilaga 5 - Framsida
	Bilaga 5.1 - Bilder på Brattesta ARV
	Bilaga 6 - Framsida. 
	Bilaga 6.1 - Karta ledningsnät
	Bilaga 7 - Framsida
	Bilaga 7.1 - Transportvägar Brattestas ARV
	Bilaga 8 - Framsida
	Bilaga 8.1 - Produktspec Ekoflock 90
	Bilaga 8.2 - Säkerhetsdatablad Ekoflock 90
	Bilaga 8.3 - Produktspec Praestol 835 BS
	Bilaga 8.4 - Säkerhetsdatablad Praestol 835 BS
	Bilaga 9 - Framsida
	Bilaga 9.1 -Kartor över provtagningsst., reservat  osv
	Bilaga 10 - Samrådsprocessen för Brattesta ARV
	Bilaga 10.1 - Anteckningar från avgränsningssamråd med Länsstyrelsen 2018-03-09
	Bilaga 10.2 - Samrådspresentation Brattesta ARV
	Bilaga 10.3 - Annons-Brattesta ARV
	Bilaga 11 - Miljökvalitetsnormer Stora Le
	Bilaga 11.1 - Brattesta ARVs påverkan på Stora Les miljökvalitetsnormer
	Bilaga 12 - Alternativa processer för Brattesta ARV
	Bilaga 12.1 - Processchema Brattesta ARV - MBBR
	Bilaga 12.2 - Processchema Brattesta ARV - Försedimentering

