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1. Verksamhetsbeskrivning  

5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på 
miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 
 
Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange 
att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom 
tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter. 
 

Organisation 

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) är ett interkommunalt VA-bolag som ansvarar för all verksamhet 
inom vatten och avlopp i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt 
ägt av dessa sex kommuner. 
 

 
 
NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 220 000 invånare och företag i regionen, dygnet om, året 
om. Via ett 500 mil långt avloppsledningsnät tar vi hand om dagvatten och spillvatten, renar det och ser till att vattnet 
är fritt från gifter och föroreningar när det släpps ut igen från reningsverken. 
 
För våra kunders räkning är vi en professionell förvaltare av VA-system. Vi tillhandahåller dricksvatten av toppkvalitet. 
Vi tar hand om spillvatten och gör det kretsloppsanpassat. Vi hanterar dränage- och dagvatten. Vi utför 
kalibreringstjänster i ackrediterat laboratorium och vi utför kvalificerade konsultativa uppdrag. 
 
Miljöjuridiskt ansvarig för Kågeröds anläggning år 2018 var driftchef Anders Jeppsson vars närmsta chef är 
avdelningschefen Pär Gustafsson. NSVA:s organisation redovisas nedan. 
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Verksamhetsområde 
Verksamhetsområdet omfattar Kågeröds tätort enligt bilaga 1. Antalet anslutna personer uppgår till ca 1540 
stycken. Härtill kommer ansluten industri som för 2018 motsvarande 1135 personekvivalenter. En tidigare 
flotationsanläggning vid reningsverket ägdes gemensamt av NSVA AB och Barry Callebaut Sweden AB, men 
NSVA AB svarade för driften. Flotationsanläggningen var uttjänt och ersattes 2016 av en roterande 
skivförtjockare. NSVA AB stod för investeringen och ansvarar för driften.  
 
Det nuvarande verksamhetsområdet beslutades 1983-09-29 av kommunfullmäktige i Svalövs kommun. Under 
2018 godkände kommunfullmäktige i Svalövs kommun NSVA:s önskemål om förändringar för 
verksamhetsområdet gällande Tågarp och Billeberga. Fastigheter i exploateringsområdet Gluggstorp i Tågarp 
ligger nu inom verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Fastigheter längst Årupsvägen i 
Billeberga ligger nu inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (tidigare endast vatten).  
 

Kågeröds reningsverk 

Lokalisering 

Anläggningen ligger på fastigheten Kågeröd 3:16 i Svalövs kommun. 
 

Kågeröds RV

 

Reningsprocessen 

Till reningsverket i Kågeröd tillförs både kommunalt och industriellt avloppsvatten.  
Det inkommande industriella avloppsvattnet förbehandlas separat innan det leds in tillsammans med det 
kommunala avloppsvattnet till den gemensamma biologiska aktivslamanläggningen.  
 
Industriavloppsvatten 

Inkommande industriavloppsvatten uppsamlas i ett utjämningsmagasin med omrörning och luftning. Därefter 

sker en förfällning med fällningskemikalie. Polymer tillsätts också för optimal flockbildning innan det leds in till 

en roterande skivförtjockare där de bildade flockarna avskiljs. Flockarna går direkt till slamlagret före 

centrifugeringen eller så används den alternativa lösningen som installerades 2018 vilket innebär att slammet 

samlas det upp i containrar för separat hantering. Det förbehandlade vattnet leds in till det luftade biosteget i 

zon 5 (zon 5 är den första av 5 zoner) där det blandas med det kommunala avloppsvattnet. Ett kompostfilter är 

placerat bakom byggnaden där förbehandlingen sker. Det renar luften från både förbehandlingen och 

utjämningsmagasinet. 
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Kommunalt avloppsvatten  
Den nuvarande reningsprocessen för det kommunala avloppsvattnet omfattar grovrening i form av ett galler 
där större föremål såsom papper och trasor avskiljs. Sedan passerar avloppsvattnet ett sandfång som utgör den 
mekaniska reningen där tyngre partiklar som grus och jord sjunker till botten innan vattnet leds in till biosteget 
i zon 5. 
 
Avloppsvattenrening gemensamt kommunalt- och industriellt vatten 
Det kommunala - och förbehandlade industriella avloppsvattnet leds sedan vidare in till de fyra resterande 
zonerna i den luftade aktivslambassängen. Mikroorganismer omsätter här organiskt material samt oxiderar 
ammonium till nitrat (nitrifikation). Syresättningen sker med hjälp av bottenluftare. Från biosteget rinner 
vattnet till mellansedimenteringsbassängerna där partiklar får sedimentera. Vattenfasen från 
mellansedimenteringen skickas vidare till en flockningskammare för kemisk fällning av fosfor. Här inblandas 
fällningskemikalie med hjälp av omrörare. Fosforn kommer tillsammans med hydroxider och andra partiklar att 
fällas ut i form av större flockar. Flockarna avskiljs därefter i efterföljande slutsedimentering. Efter 
slutsedimentering leds det renade vattnet ut i den intilliggande recipienten Vege å. 
Tidigare har delar av det biologiskt renade avloppsvattnet använts för bevattning av ett närliggande salixfält 
öster om reningsverket. Provtagning har då skett på grundvattnet innan det rinner ut i Vegeå. Bevattningen har 
inte skett sedan 2008. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slambehandling 

Slamreturen för återföring från mellansedimenteringen pumpas till zon 5 i biobassängen. Från 
slutsedimenteringssteget skickas kemslam till biostegets zon 3. Överskottslammängden från biosteget tas ut i 
zon 2 och pumpas till slamförtjockaren och därefter till slamlagret. Till slamlagret pumpas även slammet från 
den industriella förbehandlingen. Det finns även sedan november 2018 möjligheten att leda det industriella 
slammet till containrar för separat omhändertagande. När den här lösningen används så ansvarar Barry 
Callebaut Sweden AB för omhändertagandet av slammet från förbehandlingsanläggningen.  
 
Vattnet från slamförtjockningen leds till pumpgropen före biosteget och leds tillsammans med det kommunala 
avloppsvattnet in i zon 5 i den biologiska aktivslambassängen. Från slamlagret tas slammet ut till avvattning i en 
centrifug där rejektvattnet går tillbaka till inkommande kommunalt avloppsvatten efter provtagningen och det 
förtjockade slammet samlas i containrar för borttransport. 
 

 

Flotation 

Kompostfilter 

Kemfällning 
 

Slutsedimentering 

Luftat utjämnings magasin - industri 

Biosteg 
Galler och sandfång 

Mellansedimentering 

Slamlager 
Förtjockare 

Recipient - Vegeå 
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   Processchema över Kågeröds reningsverk visas nedan. 

 

Anläggningens status 

Översyn av anläggningens status samt behovet av upprustning och utbyte av anläggningsdelar görs löpande. 
NSVA har arbetat fram en reinvesteringsplan där statusen kontrollerats på varje anläggningsdel, livslängden har 
uppskattats och ett anskaffningsvärde har tagits fram. Detta ligger sedan till grund för de äskande av 
reinvesteringsmedel som NSVA arbetar med för en rullande treårsperiod. 

 

Ledningsnät 
 
Allmänt om ledningsnätet  
Till Kågeröds reningsverk ansluter 19 km spillvattenledningar. Knappt 75 % är betong eller lerrör och resterande 
i huvudsak plast. Större delen av ledningarna är lagda mellan 1950- och 1980-talet och de äldsta är från 1930-
talet.    
 
Sanerings-/åtgärdsplan  
Saneringsplan för Kågeröd är uppdaterad och åtgärdsplanen kommer nu följas i den mån det kan prioriteras 
bland andra projekt. 
 
Åtgärder på ledningsnätet  
Under 2018 finns inga nylagda, renoverade eller omlagda spillvattenledningar registrerade i VA-Banken.  
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Övriga ledningsnät  
 
I Svalövs kommun finns orterna Tågarp, Teckomatorp och Billeberga som leds till Lundåkra i Landskrona.  

Teckomatorp - Allmänt om ledningsnätet 

Spillvattennätet består huvudsakligen av självfallsledningar, mest betong 225 mm men även större 
dimensioner. Teckomatorp är platt och ledningarna har ganska svag lutning. På grund av detta ligger 
ledningarna ganska djupt, upp till 4,5 meter under mark. Tryckledningen mellan Teckomatorp och Asmundtorp, 
en GJJ200 används sedan 1976 för att pumpa spillvattnet från Teckomatorp via Billeberga till Asmundtorp och 
sedan vidare till Lundåkra reningsverk i Landskrona. 

Teckomatorp - Åtgärder på ledningsnätet 

Under 2018 finns inga nylagda, renoverade eller omlagda spillvattenledningar registrerade i VA-Banken.  
Saneringsplan för Teckomatorp är uppdaterad och åtgärdsplanen kommer nu följas i den mån det kan 
prioriteras bland andra projekt. 

Billeberga - Allmänt om ledningsnätet 

Spillvattenätet består av självfallsledningar, betong 225. Den gamla saftaledningen mellan Teckomatorp och 
Asmundtorp går genom Billeberga. På det gamla reningsverket finns idag en spillvatten-pumpstation och ett 
utjämningsmagasin för spillvatten med en volym på ca 500 m3. 

Billeberga - Åtgärder på ledningsnätet 

Under 2018 har det inrapporterats ca 19 meter nylagd spillvattenledning i VA-Banken. Dessa kommer från TS 
på Fabriksvägen. Saneringsplan för Billeberga är uppdaterad och åtgärdsplanen kommer nu följas i den mån det 
kan prioriteras bland andra projekt. 

Tågarp - Allmänt om ledningsnätet 

Spillvattensystemet består uteslutande av självfallsledningar, betong 225. Kombinerade ledningar är ju ca 7 %. 
Den huvudsakliga utbyggnaden skedde i början på 1960-talet. När reningsverket lades ner och den nya 
tryckspill ledningen tagits i drift har ledningslängden ökat med ca 3100 meter TA 160 PEH och 1600 meter 
självfallsledning PP250. 

Tågarp - Åtgärder på ledningsnätet 

Under 2018 finns inga nylagda, renoverade eller omlagda spillvattenledningar registrerade i VA-Banken. 
Saneringsplan för Tågarp är uppdaterad och åtgärdsplanen kommer nu följas i den mån det kan prioriteras 
bland andra projekt. 
 

 

2. Tillstånd 

5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 
 
Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas 
under punkt 7. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

1997-04-30 Länsstyrelsen Grundtillstånd 

1999-05-27 Länsstyrelsen Slutliga villkor 

2003-06-12 Länsstyrelsen Slutliga villkor bevattning 
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3. Anmälningsärenden beslutade under året  

5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 
ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet 
eller besluten avser.  
 

Betydande rapporterade ärenden under året   

Datum Tillsynsmyndighet Ärendet gäller 

2018-09-04 Söderåsens 

miljöförbund 

Anmälan förändringar av slamhantering vid Kågeröds rv 

 

4. Andra gällande beslut  

5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 
industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, 
dispens och statusrapport enligt 5 b §. 
 
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 
förelägganden mm. 

 

Ej relevant. 

 

  

 

5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Tillsynsmyndighet för anläggningen är Söderåsens miljöförbund. 

 

5 h §. NFS 2016:6  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
efterlevnaden av föreskrifterna. 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 
5 i §. SNFS 1994:2  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 
efterlevnaden av föreskrifterna. 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 

 Aktuell Ej aktuell 

Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för 

behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 2016:6 
x  

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 

jordbruket, SNFS 1994:2 
 x 
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Kommenterad sammanfattning: 
 

Provtagningsschema 
I bilaga 2 presenteras det i förhand planerade provtagningsschemat för Kågeröds reningsverk 2018. 
Dygnsvariation för dygnsprovtagning av kommunalt inkommande och utgående finns att se i bilaga 3. 
Dygnsprovtagning av inkommande industri har skett på tisdagar. Detta är korrigerat för nästkommande år med 
provtagning på alternerande dagar. 
 

Provdefiniering och hantering 
Nedan följer de instruktioner som har följts under 2018 för provsamling och hantering: 
 
Dygnsprov 

Dygnsprov ska konserveras genom frysning om de ej skickas samma dag som provtagning sker. 
 

Helgprov (fredag-söndag) 

Helgprov samlas i provtagaren under de tre helgdagarna och plockas ut måndag morgon. Fryses innan det 
skickas. 
 
Veckoprov samlas måndag-söndag 

Består av fyra dygnsprover (mån-tors) och ett helgprov (fre-sön).  
Veckoprov för COD och P-tot konserveras med svavelsyra. Förvaras i kyl. 
Veckoprov för metaller ska inte konserveras, förvaras i kyl eller frys.  
 
Bräddprover 
Bräddprov tas ut varje dygn det bräddar. Vid brädd under helg hanteras provet på samma sätt som andra 

helgprov, dvs ett samlingsprov för hela helgen. 

 

Analyser 
Analyserna utförs av det ackrediterade laboratoriet Synlab. De standarder som används för analyserna av de 
lagstadgade och i villkor reglerade parametrarna presenteras: 
 
SS-EN 1899-1: BOD7 (ATU)  
ISO 15705:2002: COD(Cr) 
SS-EN ISO 15681-2:2005: Fosfor total, P-tot 
SS-EN 12260:2004: Kväve total, N-tot 
ISO 15923-1:2013 B: Ammoniumkväve, NH4-N  
EN ISO 15587-2,EN 1483: Kvicksilver, Hg 
ISO 17294, syrauppslutet: Kadmium, Cd 
ISO 17294, syrauppslutet: Bly, Pb 
ISO 17294, syrauppslutet: Koppar, Cu 
ISO 17294, syrauppslutet: Zink, Zn 
ISO 17294, syrauppslutet: Krom, Cr 
ISO 17294, syrauppslutet: Nickel, Ni  
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6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  

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

 

 Dimensionerande 
belastning 

Utfall 2018 Enhet % av 
kapacitetstak 

Anslutning, medeldygn 8600 2156 pe (70 g BOD7/pe*d) 14 

Flöde, medeldygn 2400 888 m3/d 37 

Flöde, medeltimme - 37 m3/h - 

BOD7, årsmedel 1100 154 kg/d 14 

N-tot, årsmedel - 29 kg/d - 

P-tot, årsmedel - 5 kg/d - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Gällande villkor i tillstånd  

5 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

1.  
Om inte annat följer av övriga villkor eller föreskrifter 
ska den nuvarande och framtida verksamheten vid 
reningsverket bedrivas samt ska dimensionering och 
ombyggnad av reningsverket för kväverening mm ske i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen 
har redovisat eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Mindre 
ändringar får dock vidtas efter godkännande av 
tillsynsmyndigheten, under förutsättning att 
ändringen inte bedöms kunna medföra ökning av 
utsläpp eller annan störning till följd av verksamheten. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Alla ändringar anmäls. 

2. 
Reningsanläggningen skall ständigt drivas så att högsta 
möjliga reningseffekt fortlöpande uppnås för utsläppet 
till recipienten. Vidare skall verket drivas så att högsta 
möjliga nitrifikation och kvävereduktion uppnås i det 
biologiska behandlingssteget samt förbrukningen av 
energi och externa kemikalier så långt möjligt minskas. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Bästa möjliga rening eftersträvas. 

3. 
Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet som 
avleds till Vege å får som gränsvärde uppgå till högst 
10 mg BOD7/l resp. 0,3 mg P/l räknat som 
månadsmedelvärden. 
 

 
Villkoret är delvis uppfyllt. Månadsgränsvärdet för 
BOD är uppfyllt, men för P-tot överskreds gränsvärdet 
för månaderna mars-juli. Se avsnitt 8. 
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4. 
Val av fällningskemikalier och andra kemikalier som 
används i reningsprocessen ska redovisas till 
tillsynsmyndigheten för godkännande. Flytande 
kemikalier ska förvaras inom avloppslöst invallat 
område på sådant sätt att avledning till spill- eller 
dagvattennätet eller spridning till omgivningen i övrigt 
förhindras. 
 

 
Villkoret är ej uppfyllt. Flytande polymer till 
industriflödets avvattnare står utan invallning. 

5. 
Reningsverket skall vara försett med anordningar för 
desinfektion av utgående avloppsvatten. Desinfektion 
ska ske i den omfattning som hälsovårdande 
myndigheter finner erforderligt. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Behållare köps in vid behov. Pump 
finns att tillgå. 

6. 
Buller från avloppsreningsverket ska begränsas så att 
verksamheten inte ger upphov till en högre ekvivalent 
ljudnivå än 55 dB(A) dagtid (kl. 07 - 18), 50 dB(A) 
kvällstid, (kl 18 - 22) och 45 dB(A) nattetid (kl 22-07) 
vid bostäder. Den momentana ljudnivån nattetid får 
inte överstiga 55 dB(A). Om impulsljud och/eller 
hörbara tonkomponenter förekommer ska 
ovanstående ekvivalentvärden sänkas med 5 dB(A). 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Inga bullerproblem har uppstått 
under året. Inga klagomål har inkommit. 
 

7. 
Vid driftstörningar i avloppsreningsverket eller i 
avloppsledningsnätet eller om del av anläggningen tas 
ur drift för underhåll mm skall kommunen vidta 
lämpliga åtgärder för att motverka vattenförorening 
och/eller andra olägenheter för omgivningen. 
Kommunen skall vid sådana tillfällen snarast 
underrätta tillsynsmyndigheten. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Negativa effekter av 
driftstörningar minimeras så långt det är möjligt. 
Planerade driftstopp anmäls i förväg och incidenter 
anmäls i direkt anslutning till händelsen till 
tillsynsmyndigheten. 

8. 
Om luktolägenheter uppstår i omgivningen som följd 
av verksamheten vid avloppsreningsverket ska 
kommunen efter samråd med tillsynsmyndigheten 
vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Inga luktproblem har uppstått 
under året. Inga klagomål har inkommit. 

9. 
Kommunen skall senast den 1 juni 1997 till 
tillsynsmyndigheten för godkännande redovisa en 
slamutredning omfattande hur slammet från 
reningsverket skall tas om hand. Utredningen skall 
vidare visa tillgänglig extern lagringskapacitet samt 
dessa anläggningars miljöstatus. Slutligen skall 
redovisas kommunens riktlinjer för slutligt 
omhändertagande av slam. 
 

 
Villkoret uppfylldes. 
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10. 
Industriellt avloppsvatten får inte tillföras 
anläggningen i sådan mängd eller av sådan 
beskaffenhet att anläggningens funktion nedsättes, att 
slammet inte kan återanvändas inom jordbruket eller 
att särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen 
eller i recipienten. Det fortlöpande 
industrikontrollarbetet skall redovisas i den årliga 
miljörapporten. 
 

 
Villkoret är ej uppfyllt. Industriellt avloppsvatten i 
sådan mängd och av sådan beskaffenhet att 
anläggningens funktion nedsattes och särskilda 
olägenheter uppkom i recipienten har tagits emot. Det 
fortlöpande industrikontrollarbetet redovisas bland 
annat i den årliga miljörapporten. 

11. 
Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och 
underhållas i syfte att så långt möjligt dels begränsa 
tillflödet till reningsverket av regn-, grund- och 
dräneringsvatten och dels förhindra utsläpp av 
obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. 
Det fortlöpande saneringsarbetet skall redovisas inom 
ramen för den årliga miljörapporteringen. Förslag till 
förnyad saneringsplan och tidsbunden åtgärdsplan 
skall redovisas till länsstyrelsen senast den 1 april 
1998. Åtgärder och tidplan skall godkännas av 
länsstyrelsen. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Saneringsplaner är framtagna för 
NSVA:s område. 

12. 
Förslag till reviderat kontrollprogram för 
avloppsreningsverkets drift skall senast den 1 juni 
1997 redovisas till tillsynsmyndigheten för 
godkännande. 
 

 
Villkoret uppfylldes. Kontrollprogrammet redovisas i 
miljörapporten. 

13. 
Utjämningsmagasinet får inte tas i anspråk för 

utjämning eller lagring av vatten från Arla Foods utan 

att magasinet försetts med aktivt kolfilter eller därmed 

jämförbar reningsmetod för utgående luft. Undantag 

härifrån får ske i samband med enstaka haveriutsläpp 

från industrin eller vid därmed jämförbara 

förhållanden. Tillsynsmyndigheten skall då snarast 

underrättas. 

 

 
Villkoret är uppfyllt. En annan industri ligger nu på 
denna adress. Luften går genom barkfilter. 

14. 
När utsläppsnivån från Arla Foods AB överstiger 100 
m3 och/eller 150 kg BOD7/d som veckomedelvärde 
skall processvattnet förbehandlas i den nuvarande 
utjämnings- och flotationsanläggningen. Den luftade 
utjämningsbassängen skall när den tillförda mängden 
överstiger dessa värden förses med aktivt kolfilter eller 
därmed jämförbar reningsmetod för utgående luft. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. En annan industri ligger nu på 
denna adress. Förbehandlingen av detta flöde beskrivs 
i miljörapporten. 
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15. 
Resthalten ammoniumkväve får som riktvärde inte 
överstiga 5 mg NH4-N/l som månadsmedelvärde under 
perioden maj t.o.m. oktober. Som målsättning för 
kväve-reduktionen i övrigt skall gälla att resthalten i 
utgående vatten som avleds till Vege å bör understiga 
12 mg N/l som årsmedelvärde. 
 

 
Riktvärdet efterlevdes. Dock så är villkoret ej uppfyllt 
eftersom målsättningen överskreds. Se avsnitt 8. 

16. 
Hanteringen av slam vid reningsverket och 
omhändertagandet av slam och avfall som 
uppkommer i verksamheten skall ske på sådant sätt 
att olägenheter ej uppkommer i omgivningen. 
Kommunen skall arbeta för att slammet så långt 
möjligt skall nyttiggöras som gödningsmedel.  
 

 
Villkoret är uppfyllt. Hanteringen av slammet 
redovisas i miljörapporten. 

17. 
Ostabiliserat och/eller oavvattnat slam får inte lagras 
öppet inom reningsverksområdet. Allt nyproducerat 
slam skall efter luftning tillföras slammagasinet. 
Därifrån skall slammet kontinuerligt fraktas bort till 
annan av tillsynsmyndighet godkänd lagringsplats 
utanför anläggningen. 
 

 
Villkor uppfyllt. Inget slam lagras på reningsverket. 

18. 
Energiskogen får inte bevattnas med större volym 
biologiskt renat avloppsvatten än att växternas vatten- 
och näringsbehov täcks samt så att ytavrinning inte 
uppkommer. Bevattning får endast ske med 
markförlagd slang. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Bevattningsanläggningen är ej 
aktiv. 

19. 
Verksamheten får inte hindra allmänhetens möjlighet 
att röra sig i närheten av ån. Vatten från spridningen 
får inte tillföras mark närmare än 10 m från ån. Ej 
heller får odling av energiskog ske närmare än 10 
meter från ån. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Bevattningsanläggningen är ej 
aktiv. 
 

20. 
Området skall förses med väl synliga skyltar som 
upplyser allmänheten om verksamheten och de risker 
som verksamheten kan medföra. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Bevattningsanläggningen är ej 
aktiv. 

21. 
Om olägenheter uppstår till följd av verksamheten 
skall verksamhetsutövaren omedelbart vidta 
erforderliga åtgärder så att störningen upphör. 
 

 
Villkoret är uppfyllt. Bevattningsanläggningen är ej 
aktiv. 
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8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 

5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 
utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa 
 
Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 
verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och 
råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  Värden till följd av villkor 
redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. 

Utsläppskontroll 

Nedan presenteras grafer med uppföljning av utsläppsvillkor. Månadsgränsvärdet för BOD och riktvärdet för 
NH4-N mellan maj-oktober efterlevdes. Dock så överskreds månadsgränsvärdet för P-tot för månaderna mars-
juli samt årsmålsättningen för N-tot. Inkommande belastning från Berry Callebaut Sweden AB har under året 
varierat i innehåll och medfört svårigheter att efterleva villkoret för fosfor i utgående vatten till recipient. 
Tidigare genomförd åtgärd hos BC där recirkulation av produktresten som gett bra resultat på reningsverkets 
utsläppsvillkor (sedan början av år 2017) havererade. BC informerade om detta vid ett möte med BC, NSVA, 
kommunen och SMFO i november 2018. BC informerade då om att de upptäckt felaktigheter som direkt kan 
kopplas mot de dåliga utsläppsvärdena på reningsverket. Det fanns galenheter i styrningen som troligen skett 
vid någon uppdatering. BC har nu uppdaterat, optimerat och installerat en säkerhetsbrytning som ska 
säkerställa att framtida fel i sköljningen ej ska kunna ske. 
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Samtliga resultat för inkommande, utgående, brädd, metaller samt avvattnat slam presenteras i bilaga 4. 
 

Recipientkontroll 

Recipienten för det renade avloppsvattnet är Vegeå. Recipientkontrollen samordnas av Vegeåns 
Vattendragsförbund där Svalövs kommun är medlemmar. Resultaten av recipientkontrollen redovisas årligen i 
en sammanställning från Synlab. Rapporten finns att hämta på förbundets hemsida. 
 

Bräddning vid anläggningen 

Totalt har 127,4 m3 bräddat från Kågeröds reningsverk under 2018.  
 

Bräddning i ledningsnät 

Ingen registrering av bräddning på ledningsnätet sker och inga bräddberäkningar görs.  

 

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 

5 § 9. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt 
för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
Underhållsinsatser har genomförts enligt gällande reinvesteringsplan.  
 
Ett större genomfört projekt är byte till nytt rensgaller på kommunalt inkommande vatten. I samband med 
bytet så installerades ett nytt ventilationssystem i rensgallerlokalen.  
 
Skivförtjockaren i reningsverkets industriförbehandlingslokal har tidigare haft dricksvatten som spolvatten. Nu 
används istället vatten från slutsedimenteringen som spolvatten. 
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 10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  

5 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 
för miljön eller människors hälsa.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
Inkommande belastning från Berry Callebaut Sweden AB har under året varierat i innehåll och medfört 
svårigheter att efterleva villkoret för fosfor i utgående vatten till recipient. Följande åtgärder har genomförts 
under året: 
 

• En extern expertis kopplades in för att lösa de höga fosforvärdena. Konsulten föreslog bland annat att 
slammet från förbehandlingsanläggningen skulle hanteras separat. 
 

• NSVA har arbetat uppströms och fört en dialog med Berry Callebaut Sweden AB.  Svalövs kommun och 
Söderåsens Miljöförbund har även varit involverade i dialogen under året. Tillsammans har en 
åtgärdsplan tagits fram. Planen har bland annat innefattat den införda möjligheten att slammet som 
kommer från industrianläggningen ska vid behov kunna omhändertas separat. Lösningen var 
installerad i november.  
 

• Frekvenser med utökad provtagning och analys av biologiskt hämmande material har genomförts.  
Inkommande vatten till reningsverkets industriförbehandlingsanläggning har visats vara biologisk 
hämmande. Arbetet med en hög frekvens av analyser fortskrider. 

 

• Vid ett par tillfällen under året så har Berry Callebaut Sweden AB fått ansvara för att hämta 
processvatten från utjämningsmagasinet. Detta för att avlasta reningsprocesserna och klara 
utsläppsvillkoren.  
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11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning 
av råvaror och energi 

5 § 11. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

 
Vid reningsverket förbrukades 406 666 kWh el under året. 

Nedan visas nyckeltalen för elförbrukningen jämfört med inkommande flöde. 

 

Anläggning År 

Mottagen 

mängd 

spillvatten 

Elförbrukning 

(m3/år) (kWh/år) (kWh/m3) 

Kågeröds RV 2018 324 722 406 666 1,25 
 2017 442 027 399 106 0,90 

 2016 390 136 439 137 1,13 

  2015 431 090  360 812 0,84 

  2014 405 178 424 986 1,05 

  2013 308 907 440 449 1,42 

  2012 390 742 412 927 1,06 

 2011 388 245 384 253 0,99 
 

 

12. Ersättning av kemiska produkter mm  

5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors 
hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
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Förbrukning av kemiska produkter  
 
Användningen av kemikalier under 2018 redovisas nedan. 

Produktnamn Mängd 
kg/år 

Användning 

Pluspac 1465 66 000 Kemfällning 

Polymer Zetag 8140 2700 Slamavvattning centrifug 

Polymer Flowpam DW 340 CT 2100 Slamavvattning industrianläggning 

Polymer Flowpam EM 440 HIB 1050 Slamavvattning industrianläggning 

 

Anledningen till att pluspacförbrukningen är betydligt högre 2018 jämfört med den rapporterade mängden för 
2017 har att göra med att den rapporterade mängden för 2017 har visat sig vara felberäknad.  
 

Produktvalsprincipen  
För registrering av kemikalier använder NSVA ett digitaliserat system – EcoOnline. Systemet erbjuder alltid 
uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsblad. Genom systemet finns det också bra möjligheter till en 
effektiv kemikaliehantering och bedömning utifrån olika lagstiftningar. 
 
För bedömning av kemikalier väljer NSVA att kolla i följande databaser: Kandidatförteckningen i REACH (SVHC), 
Kemikalieinspektionens PRIO-databas och Vattendirektivet, 2008/105/EG, bilaga x. 
 
För kvalitetsbedömning av spillvattnet vid Kågeröd ARV används vissa reagenser som innehåller utfasnings- och 
riskminskningsämnen. Dessa reagenser är nödvändiga för den interna driftkontrollen och uppföljningen av 
reningsprocessen. De här produkterna kommer inte att ersättas. Vid användning, förvaring och avfallshantering 
följs de angivna instruktioner i säkerhetsdatabladen. 
 
Vid Kågeröd ARV används inga produkter som innehåller ämnen som är registrerade i de valda databaserna. 
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13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 

5 § 13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 
verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  
 
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 
egenkontrollansvar. 
 

Under 2018 har 510 ton slam hämtats av NSVA:s entreprenör. Slammet har använts till jordtillverkning. Allt 
externslam från Svalövs kommun töms på Lundåkraverket i Landskrona och går till rötkammaren. Totalt har 1,5 
ton rens transporterats till förbränning under året.  
 
Övrigt avfall förekommer endast i liten omfattning och inga förändringar vad gäller hanteringen har gjorts 
under året. Stena Recycling har under året hämtat 2660 kg järnskrot, 408 kg blandskrot och 33 kg wellpapp. 
 

 
 

14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller 
människors hälsa 

5 § 14. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan 
ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 
 Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

 

Allmänt 
 
VA-branschen står inför stora utmaningar med bland annat nya och hårdare utsläppskrav, förändringar i klimatet och 

energioptimeringsmål. Vidare pågår det nu en utredning som ska mynna i ett spridningsförbud av slam, ett förbud som 

kommer att ställa stora krav på ersättningslösningar. På NSVA förbereder vi oss genom att kontinuerligt fortbilda 

personalen, delta i seminarium och i andras utvecklingsprojekt. Samtidigt gör vi vårt bästa för att driva och genomföra 

egna utvecklingsprojekt. För största möjliga utbyte samarbetar vi med många olika aktörer inom branschen och ofta i 

kombination med något universitet. Bland annat så pågår nu utredningar om läkemedelsrening på de två stora 

reningsverken Lundåkraverket och Öresundsverket. Utredningarna genomförs med bidrag från Naturvårdsverket och 

ska redovisas senast den siste i år. 

 

NSVA processgrupp  
 
På flera sätt försöker NSVA säkra de olika reningsprocesser som vi är beroende av för att klara våra utsläppskrav. NSVA 

har en processgrupp som inkluderar processingenjörer och processpecialister för att på ett snabbt och effektivt sätt 

kunna arbeta med dessa frågor. Gruppen är placerad tillsammans för att lösa problem och stötta varandra i de dagliga 

utmaningarna. Utrymme ges även till diskussion kring framtida utmaningar och nya projektförslag. 

 

NSVA Uppströmsarbete  
  

Inom gruppen ”Miljö och resurs” sker arbetet på olika sätt för att förbättra miljön för våra recipienter.  Detta innebär 

bland annat arbete med system som övervakar våra processer och uppströmsarbete mot hushåll och företag. 

Det är viktigt att det vatten som avleds till reningsverket inte ger negativ effekt på reningsverkets processer, slam, 

recipient, ledningsnät eller personalens hälsa. För att minska risken att olämpliga ämnen avleds från verksamheter och 

hushåll jobbar NSVA förebyggande på flera sätt: 
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• Underhålla och utveckla våra system som övervakar våra reningsverk och pumpstationer. 

• Remissinstans vid tillstånds- och anmälningsärenden för miljöfarlig verksamhet - NSVA har möjlighet att ställa 
krav på redovisning av processavloppsvattnets sammansättning och yrka på begränsningar/utsläppsvillkor för 
det vatten som avleds till kommunalt avloppsreningsverk. 

• Uppströmsarbete, exempelvis delta vid tillsynsbesök, periodiska besiktningar hos anslutna verksamheter och ta 
prov i ledningsnät. Målet är klara våra utsläppsvillkor och att det 
ska finnas avsättning för vårt slam. 

• Parallellt med det förebyggande uppströmsarbetet som består av 
att svara på remisser vid tillstånds- och anmälningsärenden för 
miljöfarlig verksamhet, delta i samråd och granska 
utsläppsrapportering, villkorsuppföljning och miljörapporter från 
anslutna verksamheter, brukar NSVA även följa trender för bland 
annat tungmetaller, nonylfenol, PAH och PCB i slammet för Svalövs 
kommun. 

• Informationskampanjer riktade till hushåll på bussar, i tidningar, på webben och kundblad till hushåll med 
information om vad som får/inte får hamna i avloppet. I Svalövs kommun skickas varje kvartal kundblad ut till 
hushållen. NSVA brukar även delta i informationskampanjer som varje år initieras av Svenskt Vatten. Stora 
biltvättarhelgen är ett exempel på olika informationsinsatser som NSVA väljer att vara med. 

 

Nedan beskrivs två uppströmsprojekt: 

 

Source Analytics  

NSVA, VA-Syd och Gemit utvecklade ett IT-verktyg, Source Analytics, som underlättar för VA-huvudmän att bedriva 

uppströmsarbete. Verktyget är ett kartbaserat webbsystem och syftar till att spåra och kvantifiera föroreningskällor i 

avloppsreningsverkens upptagningsområden. Viktiga föroreningar, t ex tungmetaller, kvantifieras från olika källor såsom 

hushåll, större och mindre verksamheter, dagvatten samt läck- och dränvatten. Projektet har finansierats av Vinnova.  

 
Kvicksilver  

Under år 2018 tog NSVA fram klistermärke för uppmärkning av avloppsrör med kvicksilver hos tandläkarkliniker i 
Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Åstorp och Båstad. Klistermärken ska klistras på platser där det finns risk att 
kvicksilver kan ansamlas i amalgamavskiljare, rör och vattenlås. Syftet är att informera om vilka risker som uppkommer 
vid sanering av dessa platser. Informationen på klistermärkena togs fram i samråd med miljöförvaltningar och 
miljöförbund som kommer att dela ut dem vid tillsyn.  
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Forskning och utveckling  
 
NSVA bedriver forskning och utvecklingsarbete inom Sweden Water Research AB som är en gemensam satsning 

tillsammans med VA Syd och Sydvatten. Syftet är att de tre ägarna och deras organisationer ska vara bra rustade inför 

kommande utmaningar och krav. Dessutom väntas kompetensförsörjningen i regionen stärkas. 

Den forskning och utveckling som bedrivs ska vara till nytta för NSVA och dess ägarkommuner. Verksamheten ska bidra 

till att bättre rusta verksamheten för kommande krav och utmaningar, stärka den framtida kompetensförsörjningen i 

regionen samt bidra till att NSVA blir en mer attraktiv arbetsgivare. För att dra nytta av de forskning och 

utvecklingsaktiviteter som bedrivs krävs ett deltagande och engagemang från medarbetarna och verksamheten. Under 

2018 har detta engagemang ökat och intresset för de olika projekt som pågår är stort. NSVAs specialister har en 

betydande roll i att omvärldsbevaka och bidra till projektinitiativ och nya idéer till utvecklingsmöjligheter.  

Mer om pågående projekt på Sweden Water Research finns att läsa om här: www.swedenwaterresearch.se 

 
Verksamhetsledningssystem 
 
Hela NSVA:s verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO sedan början av år 2011.  
Omcertifiering enligt nya standard skedde i januari 2017.  

 

Beaktande av hänsynsreglerna 
 

Kunskapskravet 

Personalen har den kunskapsnivå som krävs inom respektive ansvarområde. Detta säkerställs genom medarbetarsamtal 
och framtagande av personliga utvecklingsplaner där individens behov av exempelvis fortbildning identifieras. 
 

Försiktighetsprincipen 

För att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön har NSVA arbetat med att skapa förutsättningar och verktyg för att bedriva ett verkningsfullt uppströmsarbete. 
Vid förändringar vad gäller processteknik används bästa möjliga teknik om detta är ekonomiskt rimligt. 

 

Produktvalsprincipen 

För registrering av kemikalier använder NSVA ett digitaliserat system – ECOonline. Systemet erbjuder alltid uppdaterade 
säkerhetsdatablad och skyddsblad. Genom systemet finns det också bra möjligheter till en effektiv kemikaliehantering 
och bedömning utifrån olika lagstiftningar. För bedömning av kemikalier väljer NSVA att använda sig av följande 
databaser: Kandidatförteckningen i REACH (SVHC), Kemikalieinspektionens PRIO-databas och Vattendirektivet, 
2008/105/EG.  

 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna 
Inga större förändringar vad gäller användning av energi och råvaror har skett under året.  

 

Lokaliseringsprincipen 

Ställningstagande angående lokalisering bör tas i samband med omprövning enligt miljöbalken.  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.swedenwaterresearch.se/
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15. Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   

 
 

Bilaga 1. Verksamhetsområdet 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Bilaga 2. Provtagningsschema 
 

 



 
 
 

 
 

Bilaga 3. Dygnsvariation för provtagning av dygnsprover för kommunalt inkommande och 
utgående 
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Bilaga 4. Resultat för inkommande, utgående, brädd, metaller och avvattnat slam 
 

Inkommande Kågeröds avloppsreningsverk 

År 2018 

           

 

Kommunalt 
avloppsvatten          

 

           

 

Månad Flöde BOD7 BOD7 COD COD 
P-
tot P-tot 

N-
tot N-tot NH4-N NH4-N 

  m3 mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg 

            
Januari 49 676 23 1 145 57,8 2872 1,3 66 9,6 476 6,2 309 

Februari 31 725 50 1 587 98,0 3109 1,9 60 13,8 438 8,4 268 

Mars 34 465 75 2 601 144,2 4969 3,3 115 17,6 607 10,7 370 

April 27 230 114 3 106 248,8 6776 5,4 147 28,5 775 20,9 569 

Maj 20 540 126 2 596 381,3 7832 8,0 164 34,0 697 23,2 477 

Juni 17 749 106 1 876 328,1 5824 6,6 116 29,9 531 21,5 382 

Juli 14 740 124 1 831 283,5 4179 4,5 66 26,3 388 18,6 275 

Augusti 17 719 140 2 481 358,3 6348 4,9 87 31,8 564 21,2 375 

September 16 955 157 2 670 343,8 5 829 4,8 82 34,7 589 22,0 373 

Oktober 18 982 26 497 262,7 4986 3,6 68 25,9 491 17,8 338 

November 16 777 67 1 121 140,4 2355 3,8 64 35,0 588 29,0 487 

December 27 963 202 5 661 476,9 13 335 3,9 109 38,9 1088 21,6 604 

            
Totalt: 294 522 92 27 170 232 68 416 3,9 1146 24,6 7 232 16,4 4 826 

 
Barry Callebaut 
processavloppsvatten        

          
Månad Flöde BOD7 BOD7 COD COD P-tot P-tot N-tot N-tot 

  m3 mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg 

          
Januari 2 409 1 008 2 428 2 833 6 824 23,1 56 111 267 

Februari 1 979 945 1 870 2 704 5 351 20,8 41 97 192 

Mars 2 908 969 2 817 2 851 8 292 22,6 66 118 342 

April 2 767 1 155 3 196 2 996 8 290 27,3 76 143 395 

Maj 3 210 1 073 3 443 2 702 8 673 28,4 91 137 439 

Juni 3 223 999 3 219 2 462 7 935 24,8 80 120 388 

Juli 1 417 600 850 1 789 2 535 15,3 22 75 106 

Augusti 2 314 856 1 980 2 252 5 212 19,9 46 88 203 

September 2 447 858 2 099 2 608 6 381 20,4 50 64 156 

Oktober 2 521 855 2 154 2 356 5 938 20,3 51 113 286 

November 2 813 1 039 2 923 2 790 7 847 22,6 64 115 324 

December 2 192 914 2 003 2 333 5 113 22,0 48 100 220 

          
Totalt: 30 199 960 28 984 2 596 78 393 22,8 690 109,8 3 317 

 
 
 
 
 
 



 
 

28 
 

Inkommande 
totalt           

 

           

 

Månad Flöde BOD7 BOD7 COD COD P-tot P-tot N-tot N-tot NH4-N NH4-N 

  m3 mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg 

            
Januari 52 085 69 3 574 186 9 697 2,3 122 14,3 743 6 309 

Februari 33 705 103 3 457 251 8 461 3,0 102 18,7 630 8 268 

Mars 37 374 145 5 419 355 13 261 4,8 180 25,4 949 10 370 

April 29 997 210 6 302 502 15 066 7,4 223 39,0 1 170 19 569 

Maj 23 750 254 6 039 695 16 505 10,8 255 47,8 1 136 20 477 

Juni 20 971 243 5 094 656 13 759 9,4 196 43,8 920 18 382 

Juli 16 156 166 2 680 416 6 714 5,4 88 30,6 494 17 275 

Augusti 20 033 223 4 461 577 11 561 6,6 133 38,3 767 19 375 

September 19 402 246 4 769 629 12 210 6,8 132 38,4 745 19 373 

Oktober 21 503 123 2 651 508 10 924 5,6 120 36,1 777 16 338 

November 19 590 206 4 044 521 10 203 6,5 128 46,5 911 25 487 

December 30 154 254 7 663 612 18 448 5,2 158 43,4 1 307 20 604 

            
Totalt: 324 722 173 56 153 452 146 809 5,7 1 835 32,5 10 550 15 4 826 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Utgående Kågeröds avloppsreningsverk 

År 2018 

           

  

Månad Flöde BOD7 BOD7 COD COD P-tot P-tot N-tot N-tot NH4-N NH4-N   

  m3 mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg mg/l kg   

             
Januari 52 085 1,5 78 15,0 781 0,299 15,6 5,8 303 0,03 2  
Februari 33 705 1,5 51 15,0 506 0,19 6,6 8,7 294 0,05 2  
Mars 37 374 1,5 56 15,0 561 0,45 16,9 8,7 324 0,02 1  
April 29 997 1,5 45 15,0 450 0,70 21,0 11,8 354 0,05 1  
Maj 23 750 4,7 113 15,0 356 2,84 67,4 18,2 433 0,04 1  
Juni 20 971 1,5 31 15,0 315 3,00 63,0 17,9 376 0,05 1  
Juli 16 156 1,5 24 15,0 242 0,84 13,5 22,1 357 0,07 1  
Augusti 20 033 1,1 22 9,1 182 0,07 1,4 10,5 211 0,03 1  
September 19 402 1,5 29 15,0 291 0,03 0,6 18,6 360 0,08 2  
Oktober 21 503 1,5 33 15,0 323 0,05 1,0 16,9 364 0,05 1  
November 19 590 1,5 29 15,0 294 0,21 4,2 15,8 309 0,05 1  
December 30 154 2 45 15,0 452 0,05 1,6 15,2 459 0,05 2  

             
Maj-Okt 121 816         0,05 6  
Totalt: 324 721,6 1,7 556 14,6 4 752 0,66 213 12,8 4 144 0,044 14,4  

             
Brädd: 124,7  3,56  7,583  0,10  0,85  0,408  
Summa inkl brädd: 324 846  560  4 760  213  4 145  14,8  
Medel inkl brädd:  1,7  14,7  0,7  12,8  0,046   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Inkommande Kågeröd 

Metaller år 2018 

           
 

  
  Flöde Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Ag Sn Cr+6   
  m3 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l   
Halvår 1 181 386 0,05 0,02 0,79 9,00 31,00 0,77 1,50 0,05 0,73 0,01   
Halvår 2 113 136 0,05 0,11 1,80 22,00 86,00 1,80 3,00 1,50 4,40 0,01   
              
Medel: . 0,03 0,05 1,2 14,0 52,1 1,17 2,1 0,6 2,1 6,9   
              
Gråmarkerad ruta = mindre (<) 
än värde, halveras vid 
mängdberäkning               

              
  Flöde Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Ag Sn Cr+6   
  m3 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg   
Halvår 1 181 386 0,00 0,00 0,14 1,63 5,62 0,14 0,27 0,00 0,13 0,91   
Halvår 2 113 136 0,00 0,01 0,20 2,49 9,73 0,20 0,34 0,17 0,50 1,13   
              
Summa: 294 522 0,01 0,02 0,35 4,1 15 0,3 0,6 0,2 0,6 2,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Utgående Kågeröd 

Metaller år 2018 

           

 

  

  Flöde Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Ag Sn Cr+6   

  m3 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l   

Halvår 1 197 883 0,05 0,015 0,1 3,3 6,8 0,25 0,85 0,05 0,05 0,01   

Halvår 2 126 839 0,1 0,015 0,1 1,4 8 0,25 0,9 0,05 0,05 0,01   

Medel: - 0,03 0,008 0,05 3,30 6,8 0,13 0,85 0,03 0,03 0,01   

              
Gråmarkerad ruta = mindre (<) 
än värde, halveras vid 
mängdberäkning               

              

  Flöde Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Ag Sn Cr+6   

  m3 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg   

Halvår 1 197 883 0,005 0,0015 0,01 0,7 1,3 0,02 0,17 0,00 0,00 0,00   

Halvår 2 126 839 0,01 0,0019 0,003 0,2 1,0 0,02 0,1 0,0 0,0 0,0   

Summa: 197 883 0,005 0,0015 0,01 0,7 1,3 0,02 0,2 0,0 0,0 0,0   

              
Brädd: 0,4 - 0,000001871 0,000106 0,0006484 0,002868 0,0001122 0,00018705 - - - kg  
Summa ink 
brädd: 197 883 0,005 0,001 0,010 0,654 1,348 0,025 0,168 - - -   
Medel ink 
brädd: - 0,02 0,01 0,05 3,30 6,81 0,13 0,85 - - - µg/l  

 



 
 
 

 
 

Slam Kågeröd 2018 
 

  Slammängd Slammängd pH TS GF NH4-N N-tot P-tot 
Kvicksilver, 

Hg 

  ton ton TS   % % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Q1 154,000 26,642 6,5 17,3 77,5 21000 73000 19000 0,12 

Q2 149,000 26,522 7,2 17,8 78,1 10000 70000 21000 0,25 

Q3 125,000 21,875 6,8 17,5 77 11 000 66 000 21 000 0,14 

Q4 83,000 14,442 6,8 17,4 81,2 17 000 76 000 20 000 0,17 

Medel: 127,8 22,4 6,8 17,51 46,1 14 649 70 884 20 243 0,171 

(viktat)          

          

          

  Slammängd Slammängd pH TS GF NH4-N N-tot P-tot 
Kvicksilver, 

Hg 

  ton ton TS   % % kg kg kg kg 

Q1 154,000 26,642 6,5 17,3 77,5 559 1 945 506 0,00 

Q2 149,000 26,522 7,2 17,8 78,1 265 1 857 557 0,01 

Q3 125,000 21,875 6,8 17,5 77,0 241 1 444 459 0,00 

Q4 83,000 14,442 6,8 17,4 81,2 246 1 098 289 0,00 

Summa: 511,000 89,481 27,300 70,000 313,800 1 311 6 343 1 811 0,02 
 
Slam Kågeröd 2018 fortsättning 
 
Kadmium, 

Cd Bly, Pb 
Koppar, 

Cu Zink, Zn Krom, Cr Nickel, Ni Nonylfenol 
Kobolt, 

Co PAH PCB 

mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

0,31 5,1 69 230 11 12 3,1 2,7 0,1 0,0065 

0,29 2,8 67 190 13 12 0,25 2,1 0,1 0,0052 

0,1 3,5 73 230 15 12 0,25 1,8 0,1 0,0022 

0,25 3,2 74 230 9,8 11 0,25 1,8 0,1 0,0078 
Summa: 

0,24 3,7 70 218 12,4 11,8 0,64 2,2 0,10 0,005 

          

          

          
Kadmium, 

Cd Bly, Pb 
Koppar, 

Cu Zink, Zn Krom, Cr Nickel, Ni Nonylfenol 
Kobolt, 

Co PAH PCB 

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 

0,01 0,14 2 6 0,29 0,32 0,04 0,07 0,003 0,000 

0,01 0,07 2 5 0,34 0,32 0,01 0,06 0,003 0,000 

0,00 0,08 2 5 0,33 0,26 0,01 0,04 0,002 0,000 

0,00 0,05 1 3 0,14 0,16 0,00 0,03 0,001 0,000 
Summa: 

0,02 0,3 6 20 1,1 1,1 0,06 0,19 0,009 0,000 



 
 
 

 
 

 


