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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 kommunalt VA-bolag som ansvarar för all verksamhet 

inom vatten och avlopp i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Fr o m 1/1-2020 

ingår Perstorp och den 1/1- 2021 ingår Örkelljunga i NSVA. NSVA är gemensamt ägt av dessa åtta kommuner. 

 

Figur 1. Foto över huvudkontoret för NSVA.  

NSVA ser till att det kommer rent vatten ur kranen hos cirka 260 000 invånare och företag i regionen, dygnet om, 

året om.  

För våra kunders räkning förvaltar vi VA-systemen. Vi tillhandahåller dricksvatten, renar spillvatten och hanterar 

dagvatten. Nedan redovisas NSVAs organisation.   

 

Figur 2. Organisationsschema för NSVA.  
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Verksamhetsområde  

Verksamhetsområdet omfattar Helsingborgs stad och tätorter enligt bilaga 1. Antalet anslutna personer är idag 

cirka 148 000.  

Öresundsverket 

Lokalisering 

Anläggningen ligger på fastigheten Verket 1, cirka 1,5 km från Helsingborgs centrum. Närmsta granne är 

Helsingborgs hamn och Västhamnsverket.  

 

Figur 3. Karta över Helsingborg med Öresundsverkets lokalisering.  

Reningsprocessen 

Reningsprocessen omfattar grovrening, mekanisk rening i parallella försedimenteringsbassänger, biologisk fosfor- 

och kväverening i aktivslam samt slutsedimentering med efterföljande sandfilter. 

Vattnet passerar först gallerstationen för borttagande av fasta föroreningar som papper och trasor med mera. 

Vid höga flöden som kan inträffa vid stora nederbördsmängder kan verket brädda via en bräddstation precis efter 

gallerna. Om nivån före gallerna blir väldigt hög förbileds en del av vattnet gallerna och då bräddas det delvis 

grovrenat vatten och delvis icke-grovrenat vatten, eftersom nivån för bräddning är högre än för förbiledningen. 

Detta bräddvatten släpps i Öresund genom den före detta utloppsledningen som mynnar ca 150 meter från 

strandkanten. 

Efter gallret pumpas vattnet in till reningsverket via huvudpumpstationen, vars teoretiskt högsta 

pumpningskapacitet är ca 10 200 m3/h. Däremot begränsas verket av att en optimal belastning på det biologiska 

reningssteget som ligger mellan 3 500 och 4 500 m3/h, för att slamflykt ska undvikas. Vid flöden som överstiger 

biostegets kapacitet leds resterande vattenmängd till ett utjämningsmagasin på ca 8 000 m3. Vatten som leds till 

utjämningsmagasinet tillsätts automatiskt järnklorid för kemisk fällning av fosfor. Vattnet leds sedan tillbaka in i 

reningsverket när flödestoppen är över och kapacitet i verket finns tillgänglig. Skulle utjämningsmagasinet bli fullt 

under en pågående flödestopp, går vattnet med i utgående ledning tillsammans med utgående vatten via 
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utgående provtagning.  

Vid extrema händelser som gör att huvudpumpstationen och bräddpumparna inte hinner med att pumpa undan 

inkommande vatten finns det nödluckor i gallerstationen som leder vattnet till Öresund och denna ledning 

mynnar vid strandkanten.  

I försedimenteringsbassängerna avskiljs primärslam. Dessutom används försedimenteringsbassängerna för 

hydrolys av organiskt material – dvs så kallad primärslamhydrolys. Det innebär att långa organiska föreningar 

bryts ner till kortare och för mikroorganismerna mer lättillgängliga föreningar. 

I efterföljande aktivslamanläggning sker biologisk avskiljning av fosfor och kväve i olika zoner. I den första 

anaeroba zonen tar mikroorganismer upp lättnedbrytbart organiskt material som bildats i föregående 

hydrolyssteg och släpper samtidigt fosfor. En totalt större mängd fosfor tas sedan upp i de luftade zonerna vilket 

ger ett nettoupptag av fosfor. Kväve avskiljs genom en aktivslamprocess där mikroorganismer i luftade zoner 

omvandlar ammonium till nitrat (nitrifikation) som sedan recirkuleras och i en syrefri zon omvandlas till kvävgas 

(denitrifikation). Aktivslambassängerna följs av slutsedimenteringsbassänger. Simultant med fosfor- och 

kvävereningen konsumerar mikroorganismer organiskt material (BOD) vilket därmed avlägsnas från vattnet. För 

att kunna bibehålla en viss slamhalt i aktivslamanläggning samt för att återföra den bildade nitraten från de 

luftade zonerna, recirkuleras slam tillbaka från slutsedimenteringen. Möjlighet till förfällning i 

försedimenteringsbassängerna och simultanfällning i biosteget finns, fällningskemikalie är järnklorid.  

Efter det biologiska steget separeras vattnet från bioslammet i slutsedimenterings-bassängerna. Vattnet får 

slutligen passera ett sandfilter av typen 2-mediafilter. Det renade vattnet leds ut i Öresund, ca 450 meter från 

strandkanten på ca 20 meters djup.  

Nedan visas ett foto över Öresundsverket och dess olika reningsprocesser.   

 

Figur 4. Foto över Öresundsverket och dess olika reningssteg. 

Slambehandling 

Primärslam från försedimenteringen och överskottslam från den biologiska reningen förtjockas i separata 

förtjockare. Förtjockning av bioslammet sker i två gravitationsförtjockare där polymer tillsätts. Dessutom tillsätts 

det järnklorid till primärslamförtjockaren i syfte att minska halten svavelväte i rötgasen. Både primär- och bioslam 

leds sedan vidare till rötkammaren där organiskt material bryts ner anaerobt och biogas produceras. Biogasen 
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renas i gasuppgraderingsanläggningen innan det släpps till nätet. Det rötade slammet från rötkammaren samlas 

upp i slamsilos innan det avvattnas i en slamskruvpress eller en centrifug. För bättre avvattning tillsätts polymer 

till det rötade slammet. Avvattnat slam samlas upp i slamsilos för vidare omhändertagande av extern 

entreprenör. Dekantatet från förtjockarna, rejektvatten från centrifugen och spolvatten från sandfiltren återförs 

till reningsverket före inloppspumparna, men efter inkommande provtagare. 

Sedan början av 2020 leds luften från försedimenteringen, mellanpumpstationen, gravitationsförtjockarna, 

slamsilosarna samt slamavvattningen via ett stort fläktsystem upp i Västhamnsverkets skorsten som tillhör 

Öresundskraft och sprider eventuella luktolägenheter på ca 120 meters höjd. Gallerstationen har en lokal rening i 

form av UV-ljus.  

RecoLab 

I början av 2021 ska den nya behandlingsanläggningen RecoLab (som kommer bli en del av Öresundsverket) att 

startas upp. RecoLab kommer extrahera växtnäringsämnen ur avloppsfraktionerna från det närliggande och 

nybyggda bostadsområdet Oceanhamnen innan vattnet släpps till huvudströmmen. Avloppsfraktionerna kommer 

att delas upp vid källan och sedan ledas i tre separata rör in till RecoLab, fraktionerna är gråvatten, svartvatten 

och kvarnat matavfall. Gråvattnet kommer att renas i en aktivslamanläggning för avskiljning av fosfor och kväve, 

sedan filtreras varpå en del leds till huvudströmmen och en del kan ledas till vattenåtervinning. Det biologiska 

slammet som bildas kan rötas tillsammans med svartvattnet. Svartvatten och matavfall rötas separat i var sin 

rötkammare varpå den dekanterade rötvätskan leds till struvitextraktion och ammoniakstripper. Slammet från 

botten på rötkammarna kommer att ledas till huvudströmmen. De vatten- och slamströmmar som leds tillbaka 

till huvudströmmen leds till rejektvattenledningen på reningsverket och sen med den till inloppspumparna, efter 

inkommande provtagare. 

Nedan visas två processcheman med provtagningspunkter för Öresundsverket och RecoLab. Provpunkterna är 

markerade 1 till 4 där 1. (a,b,c,d) är Inkommande avloppsvatten, 2. Utgående avloppsvatten, 3. Bräddat vatten 

och 4. Avvattnat slam.  

 

Figur 5. Processchema över Öresundsverket (exklusive RecoLab). 
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Figur 6. Processchema över RecoLab. 

Externslam 

Slammet lämnas på Öresundsverket, före gallren och blandas där med inkommande vatten. Mängden mottaget 

externslam flödesregistreras för varje fordon. Alla fordon som lämnar externslam har en egen tagg som vid 

tömning kopplas till en flödesmätare.  

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 tagit fram. Detta ligger sedan till grund för de äskande av 

reinvesteringsmedel som NSVA arbetar med för en rullande tre-årsperiod.  

Ledningsnät 

Allmänt om ledningsnätet 

I Helsingborg finns 874 km spillvattenförande ledningar, varav 83,4 km (9,5 %) är kombinerade ledningar. En stor 

del av ledningarna saknar dokumentation gällande ledningsmaterial men erfarenheten är att den största delen av 

ledningarna består av betong och lergods. Merparten av ledningarna är lagda mellan 1950-1990-talet. Ca 10 mil 

är lagt innan 1950-talet varav de äldsta är från tidigt 1900-tal. Ca 20 mil ledningar är lagda under 2000-talet. 

Underhållsspolning utförs kontinuerligt i ledningsnätet för att undvika akuta stopp som kan orsaka skador i 

fastigheter eller dylikt.  

Sanerings-/åtgärdsplan 

Det finns tre saneringsplaner för Helsingborg:  

1. Saneringsplan för avloppsledningsnätet i centrala Helsingborg (dec 1994). Uppdateras 2018-2021. 

2. Saneringsplan för Helsingborgs ytterområden, norra linjen mellan Utvälinge - Ödåkra (feb 2003, uppdaterad 

dec 2016).  

3. Saneringsplan för Helsingborgs ytterområden, södra linjen, Mörarp, Rydebäck, Gantofta, Påarp, Bårslöv, 
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Vallåkra (feb 2007). Uppdateras 2021-2022. 

Saneringsprojekten nedan följer uppgjord åtgärdsplan för att avlasta reningsverket i Helsingborg med 

tillskottsvatten samt minska risken för bräddning och översvämning.  

Centrala Helsingborg: VA-saneringsprojekten inom Furutorpsgatans avrinningsområde samt Tågaborgs 

avrinningsområde har fortlöpt under 2020. Inom arbetet med saneringsplanen har bräddpunkter setts över för 

att minska risken för inläckage. Ett bräddutlopp på Råå, där det tidigare rann in vatten baklänges från Råån, har 

tätats och byggts om med gott resultat och en betydlig minskning av tillskottsvatten har skett. Nya 

nivå/bräddgivare har placerats ut i prioriterade bräddpunkter för att förbättra kontrollen i realtid. 

Åtgärder på ledningsnätet 

Under 2020 har åtgärder utförts som kan påverka tillskottsvattnet till Öresundsverket.  

Enligt kartdatabasen framgår det att: 

• 1 560 meter spillvattenledning har nyanlagts. 

• 984 meter spillvattenledning har renoverats med relining. 

• 1 493 meter spillvattenledning har renoverats genom omläggning. 

7 600 m2 felaktigt ansluten hårdgjord yta har kopplats bort från spillvattensystemet under 2020. 

 

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  

1990-03-14 Koncessionsnämnden Grundtillstånd 

1997-12-16 Koncessionsnämnden Slutliga villkor 

2005-04-28 Länsstyrelsen i Skåne Ändrade villkor 

2019-12-20 (inskickad, 
ej beslutad) 

Miljöprövningsenheten, 
Länsstyrelsen i Skåne 

Ny tillståndsansökan för Öresundsverket inskickad – Ej 
beslutad 

 

3. Anmälningsärenden beslutade under året  
5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 

ändringar enligt 1 kap. 10 - 11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet 

eller besluten avser.  
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2020-06-09 Länsstyrelsen i Skåne Beslut, ändring av verksamhet gällande byggnation av nytt 
reservkraftverk. 
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4. Andra gällande beslut  
5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 

redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket 

industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens 

och statusrapport enligt 5 b §. 

 

Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 

förelägganden mm. 

 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2014-06-27 Länsstyrelsen i Skåne Beslut att tillstyrka anmälan, samt förelägga om att 
söka tillstånd. 

2017-09-14 Länsstyrelsen i Skåne Ändringstillstånd enligt miljöbalken till uppsamling 
och bortledning av luft 

2017-09-19 Länsstyrelsen i Skåne Beslut om verksamhetskod och avgiftskod 

2019-12-19 Länsstyrelsen i Skåne Beslut - Nybyggnation av behandlingsanläggning 
(RecoLab) som ska betjäna nya stadsdelen 
”Oceanhamnen” 

 

5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Tillsynsmyndighet för anläggningen är Länsstyrelsen i Skåne.  

 

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, NFS 2016:6 

X  
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Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 
1994:2 

X  

Kommenterad sammanfattning: 

Provtagningsschema 

I bilagorna 2 och 3 presenteras det i förhand planerade provtagningsschemat med dygnsvariation för 
Öresundsverket 2020.  

Provdefiniering och hantering 

Nedan följer de instruktioner för provsamling och hantering som följer med provtagningsschemat: 

Dygnsprov samlas enligt separat schema 

Dygnsprov ska frysas om det ej skickas samma dag, prov markeras ”fryst” på provflaskan om det fryses innan 
transport. Konserveras ej med svavelsyra. Schema finns att hitta i bilaga 3. 

Veckoprov  

Samlas från måndag till söndag.  
Veckoprov för COD och P-tot konserveras med svavelsyra. Förvaras i kyl. 
Veckoprov för metaller ska inte konserveras, förvaras i kyl eller frys. 

Månadsprover metaller  

Samlas från den förste till den siste. Månadsprover förvaras i kyl eller frys. Konserveras ej med svavelsyra.  

Bräddprover 

Bräddprov tas ut varje dygn det bräddar. Bräddprovtagaren är av typen karusell-provtagare, vilket gör att den 
tar separata dygnsprov.  

Bräddprov hanteras som dygnsprov. Flaskorna fylls, läggs i frysen och skicka med nästa lämpliga sändelse till 
externt ackrediterat laboratorium. När det samlas liten provvolym (< 500 ml) som inte räcker till alla planerade 
parametrar pga. mindre bräddningar, då prioriteras analys av: BOD7, N-tot, P-tot, NH4-N och CODCr. 

Slamprover 

Slamprover tas varje vardag som avvattningsutrustningen är i drift. Fem delprover tas i direkt anslutning till 

utrustning, dessa läggs i en behållare och blandas väl. Från denna behållare tas sedan en bestämd mängd 

slamprov ut och fryses in.  

Öresundsverket är REVAQ-certifierat och analyserar därför slammet för fler parametrar än de lagstadgade 

enligt SNFS 1994:2. 

Analyser 

Analyserna utförs av det ackrediterade laboratoriet Synlab. De standarder som används för avloppsanalyserna 
av de lagstadgade och i villkor reglerade parametrarna presenteras nedanför: 

SS-EN ISO 5815-1:2019: BOD7 (ATU)  

ISO 15705:2002: COD(Cr) 

SS-EN ISO 15681-2:2018: 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 
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ISO 17294, syrauppslutet: Koppar, Cu 

ISO 17294, syrauppslutet: Zink, Zn 

ISO 17294, syrauppslutet: Krom, Cr 

ISO 17294, syrauppslutet: Nickel, Ni  

De standarder som används för slamanalyserna av de lagstadgade och i villkor reglerade parametrarna 
presenteras nedanför: 

EN 16174, EN 16171/EN ISO 11885: Bly, Pb 

EN 16174, EN 16171/EN ISO 11885: Kadmium, Cd 

EN 16174, EN 16171/EN ISO 11885: Koppar, Cu 

EN 16174, EN 16171/EN ISO 11885: Krom, Cr 

EN 16174, ISO 16772-1: Kvicksilver, Hg 

EN 16174, EN 16171/EN ISO 11885: Nickel, Ni 

EN 16174, EN 16171/EN ISO 11885: Zink, Zn 

Avvikelser 

Avvikelser från planerad provtagning under 2020 

På grund av olika faktorer (mänskliga, logistiska, driftmässiga etc.) har inte alla prover tagits och analyserats 
enligt det förutbestämda provtagningsschemat: 

Inkommande och utgående dygnsprov den 1/1 blev taget den 2/1 istället, pga miss.  

Inkommande dygnsprov den 22/8 skippades då prov ej var representativt. Verket hade problem med 
rötkammaren vid provtillfället vilket gjorde att rötat slam bräddade till inkommande (via rejektledningen) och 
påverkade provtagningen. Även inkommande dygnsprov för den 28/8 samt 15/9 påverkades av detta och 
skickades ej in för analys. Inkommande dygnsprov den 3/9 och den 21/9 togs ej pga ovan, extraprov togs den 
8/9 respektive 27/9 istället.  

Utgående dygnsprov den 28/8 missades, prov togs den 30/8 istället.  

Utgående dygnsprov den 3/9 missades, extraprov togs den 8/9 istället.   

Dygnsprov (inkommande och utgående) för den 9/6 samt den 15/6 ankom tinade till externt laboratorium, 
analysresultaten bedöms ändå som rimliga och korrekta och används därför i villkorsuppföljningen.  

Stopp i utgående provtagare den 29/1 vilket medförde att samlingsprovet för denna vecka inte är komplett.  

Den 22/3 förekom ett haveri på utgående provtagare som varade i tre timmar, vilket påverkade samlingsprovet 
för den veckan.   

Det har förekommit stopp på inkommande provtagare, detta då gallernas funktion stundtals har varit 
försämrad vilket har inneburit att vissa veckoprov påverkats och då har inte alla dygnsprov inkluderas i 
samlingsprovet. Följande veckor har påverkats: v 21, 22, 25, 26, 47, 48,  

Missar och problem med provtagning samt på externt laboratorium och transport till laboratorium har till viss 
del påverkat efterlevnaden av provtagningsfrekvensen enligt NSFS 2016:6.  

Utsläpp och begränsningsvärden 

Samtliga utsläppsvärden har efterlevt de begränsningsvärden som regleras i 8§ och 9§ i NFS 2016:6. Se vidare 
under rubrik 8 samt bilaga 4.  
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6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

Tabell över tillståndsgiven och faktisk produktion för Öresundsverket.  

  
Dimensionerande 

belastning 
Utfall 2020 Enhet % av kapacitetstak 

Anslutning, medeldygn 214 2861  177 388 
pe (70 g 

BOD7/pe*d) 
83 

MaxGVB tätbebyggelse2 - 220 000 
pe (70 g 

BOD7/pe*d) 
- 

MaxGVB inkommande3 - 226 163 
pe (70 g 

BOD7/pe*d) 
- 

Flöde, medeldygn 67 000 52 989 m3/d 79  

Flöde, medeltimme 3 250 2 208 m3/h 68 

BOD7, årsmedel 15 000 12 417 kg/d 83 

N-tot, årsmedel 2 700 2 155 kg/d 80 

P-tot, årsmedel 460 263 kg/d 57 

1 Anläggnings dimensionerande belastning är uttryckt som 15 ton BOD7/d som medelvärde under vardagar, 
maxmånad.  

2 Uppskattad maximal genomsnittlig veckobelastning från tätbebyggelsen. Underlag bifogas miljörapporten. 

3 Den inkommande maximal genomsnittlig veckobelastning mottaget under aktuellt år, beräknat som 90:e 
percentilen. Underlag bifogas miljörapporten.  

 

 

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. Verksamheten skall, såvida inte något annat 
föreskrivs i detta beslut, bedrivas i 
huvudsaklig överensstämmelse med vad 
kommunen ansökt i ärendet.  

Villkor uppfyllt. Reningsverket har drivits i huvudsak 
efter lämnad beskrivning. Alla ändringar anmäls till 
tillsynsmyndigheten.  

2. Det utbyggda reningsverket skall vara färdigt 
att tas i drift senast den 1 december 1991. 

Villkor uppfyllt. 
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3. Utbyggnaden av avloppsreningsverket m m 
skall ske med målsättningen att begränsa 
resthalterna i det renade avloppsvattnet till 
högst 10 mg BOD7/l och till högst 0,3 mg 
totalfosfor/l, allt räknat som 
månadsmedelvärden, och till högst 8 mg 
totalkväve/l räknat som årsmedelvärde. 
Vidare skall målsättningen vara att 
syrgasmättnaden i utgående avloppsvatten 
skall överstiga 80 %. 

Villkor ej aktuellt. Målsättningen vid utbyggnaden i 
början av 90-talet är ersatt med uppdaterade 
utsläppsvillkor för verksamheten.   

4. Reningsanläggningen skall ständigt drivas så 
att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 
tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser. 

Villkor uppfyllt. NSVA driver verket med miljömässigt 
tekniskt- och ekonomiskt rimliga insatser.  

5. Reningsverket skall vara förberett för 
desinfektion av utgående avloppsvatten. 
Desinfektion skall företas i den omfattning 
som hälsovårdande myndigheter finner 
erforderligt. 

Villkor uppfyllt. NSVA har tillgång till mobil anläggning 
bestående av pumpar och cipax-behållare. Klor finns 
tillgänglig på Örbyverket i Helsingborg. 

 

6. Industriellt avloppsvatten får ej tillföras 
anläggningen i sådan mängd eller av sådan 
beskaffenhet att anläggningens funktion 
nedsätts eller särskilda olägenheter 
uppkommer för omgivningen eller i 
recipienten.  

Villkor uppfyllt. NSVA bedriver ett kontinuerligt 
uppströmsarbete med personal som har det som sin 
huvuduppgift, se avsnitt 14.  

7. Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses 
över och underhållas i syfte att så långt som 
möjligt dels begränsa tillflödet till 
reningsverket av grund- och dräneringsvatten 
och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller 
otillräckligt behandlat bräddvatten. Ett 
förslag till fördjupad saneringsplan skall 
utarbetas och inges till länsstyrelsen senast 
den 1 januari 1995. 

Villkor uppfyllt. NSVA:s lednings och projektavdelning 
jobbar ständigt med detta, se vidare beskrivning av 
ledningsnät och saneringsplan i avsnitt 1. 

 

8. Verksamheten vid avloppsreningsverket får 
inte förorsaka för omgivningen besvärande 
lukt.  

Villkor uppfyllt. Inga luktklagomål har under året 
lämnats till NSVA. Under 2018 påbörjades 
byggnationen för att täcka över stora delar av verket, i 
syfte bl.a. att minska lukt till omgivningen. 
Övertäckningen var färdig 28/2 2020.  

9. Buller från avloppsreningsverket skall 
begränsas så att verksamheten ej ger upphov 
till högre ekvivalent ljudnivå än 50 dB(A) 
dagtid (kl 07-18), 45 dB(A) kvällstid (kl 18-22) 
och 40 dB(A) nattetid (kl 22-07) utomhus vid 
bostäder. 

Villkor uppfyllt. Några bullermätningar har inte utförts. 
Det är långt till bostäder och NSVA har inte fått 
klagomål på buller.  
Som försiktighetsåtgärd har den nya 
kolfilteranläggningen på gallerstationen installerats 
med bullermätning, inga överskridande värden har 
registrerats under 2020.  
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10. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet 
får ej överstiga följande värden: 

BOD7 : 10 mg per liter som månadsmedelvärde och 
riktvärde samt som kvartalsmedelvärde och 
gränsvärde. 

 N-tot : 10 mg per liter som årsmedelvärde och 
riktvärde 

P-tot: T.o.m. år 2008 gäller 0,4 mg per liter som 
årsmedelvärde och riktvärde samt fr.o.m. den 1 
januari 2009 0,3 mg per liter som årsmedelvärde och 
riktvärde samt 0,5 mg per liter som årsmedelvärde och 
gränsvärde om biologisk fosforrening tillämpas.  

Om kemisk fosforrening tillämpas varaktigt gäller 
totalfosforhalten 0,3 mg per liter som 
månadsmedelvärde och riktvärde samt 
kvartalsmedelvärde och gränsvärde. 

Med gränsvärde avses ett värde som ej får 
överskridas.  

Med riktvärde avses ett värde, som om det överskrids, 
medför en skyldighet för tillståndshavaren att vidta 
åtgärder så att värdet hålls. 

Utsläpphalten för totalfosfor (årsmedel 0,48 mg/l) har 
överskridit riktvärdet för 2020 (årsmedel 0,30 mg/l). 
Övriga villkor är uppfyllda, se vidare avsnitt 8 och 10. 

 

 

 

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 

Öresundsverket är under villkorskraven för BOD- och kvävereningen. Fosforreningen har stundtals fungerat 
dåligt och detta bidrog till att riktvärdet för totalfosfor överskreds för 2020, mer om åtgärder kring de höga 
fosfortoppar står under avsnitt 10.  

Nedan redovisas utsläppshalterna och de tillståndsgivna rikt- och gränsvärden som finns för anläggningen 
inklusive bräddningar (riktvärdet visas med orange streck och gränsvärdet med rött streck). Utsläppshalterna 
är beräknade enligt mall från SMP. Uppföljningen sker löpande under året. Samtliga årsresultat på 
inkommande, utgående och bräddat vatten samt avvattnat slam finns presenterat i bilaga 5.  
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Bräddning vid anläggning  

Totalt har 6 482,9 m3 bräddat från Öresundsverket under året, dessa är fördelade på ett tillfälle. Bräddningen 

ingår i villkoren för tillståndet och resultatet från analyserna av bräddningsprovtagningen ingår i graferna 

ovan, se även bilaga 5. Brädden på reningsverket skedde via bräddpumpstationen och utsläppet har skett på 

Öresunds havsbotten, ca 100 meter från strandkanten.  

Bräddning på ledningsnät  

Sedan 2017 har pumpstationerna inom Helsingborgs kommun en tids- alternativt flödesmätning på 

bräddningarna som sker. Endast några få pumpstationer har flödesmätning. Övriga pumpstationer redovisas i 

den tid som de bräddat.  

Totalt bräddade det vid 83 tillfällen på 16 olika pumpstationer och vid 4 tillfällen (under totalt 48 dygn) på 

ledningsnätet på fyra olika punkter i Helsingborgs kommun under 2020. Nästan samtliga tillfällen berodde på 

hydraulisk överbelastning i samband med regn. Några enstaka bräddtillfällen berodde på strömavbrott 

eller haveri, antingen på själva pumpstationen i fråga eller på ledningsnätet nedström vilket gjorde 

att anläggningen fick stoppas. Bräddningarna på ledningsnätet berodde på hydraulisk överbelastning eller 

på stopp/haveri på ledningen.   

Några pumpstationer (tex Norra hamnen, Dompäng, Sturelund samt Rögle Skola Damm) bräddar för att rädda 

hus och källare nedströms. Dessa stationer slutar pumpa när pumpstationer nedströms har svårt att pumpa 

undan det vatten de får. Bräddningarna på dessa stationer är alltså styrda för att det är bättre 

att kontrollerat brädda där istället för nedströms. Norra hamnen, Dompäng, Sturelund och Rögle Skola 

Damm har tillsammans bräddat 39 gånger under 2020.  

Tre av de fyra bräddtillfällena på ledningsnätet har orsakats av stopp i spillvattenledningen strax uppströms 

pumpstationerna vilket uppmärksammades genom kontroll av drifttider för pumparna på pumpstationerna.  

I bilaga 6 redovisas alla registrerade bräddtillfällen, de tidsintervall de bräddat alternativt volymen de bräddat 

samt anledningen till bäddningen. I bilaga 7 redovisas en beräknad total bräddning för hydraulisk 

överbelastning för alla pumpstationer på ledningsnätet med hjälp av en MOUSE-modellering i programmet 

MIKE URBAN. I modelleringen inkluderas även brädd som inte ligger vid någon pumpstation. Modellen 

beräknade att den totala bräddvolymen för hela ledningsnätet inklusive reningsverket var 31 040 m3 under 
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2020.  

Rapporterade bräddningar på ledningsnätet i Emissionsdeklarationen 

På ledningsnätet sker alltså både faktiska mätningar (tid eller flöde) från pumpstationer och vissa andra 
bräddpunkter samt modellering av bräddningar på ledningsnätet, för såväl pumpstationer som övriga 
bräddpunkter. I emissionsdeklarationen redovisas det antal bräddningar och flöde som är mest korrekt, enligt 
följande punkter: 

• Uppmätta flöden och/eller antal bräddtillfällen presenteras där det finns. Där det saknas används 
modellens värden. 

• När modellerad volym saknas till registrerat bräddtillfälle uppskattas volymen utifrån pumpkapacitet 
och bräddtid.  

• Vid vissa bräddpunkter på ledningsnätet som inte är pumpstationer registreras tiden för bräddningar. 
Där beräkning av flödet görs används detta värde. Där det saknas mätning och/eller beräkning 
används modellens värden. 

• Bräddningar som följd av haveri eller driftstörning inkluderas inte i modellen, dessa 
uppskattas/beräknas separat och adderas till modellens värden där dessa används. 

Tillskottsvatten 

NSVA mäter producerad mängd vatten, vatten som används vid spolningar etc. för att räkna fram svinn dvs 
vad som debiteras jmf med vad som produceras. Genom att använda dessa siffror och jmf inkommande flöde 
till reningsverken kan en grov siffra på tillskottsvatten beräknas. Denna siffra är då framtagen för en hel 
kommun dvs inte för varje enskilt reningsverk.  

I Helsingborg så beräknas tillskottsvattnet som når Öresundsverket till 35%. 

Recipientkontroll 

Recipient för det renade avloppsvattnet är Öresund. Recipientkontrollen samordnas av Öresunds 
Vattenvårdsförbund (ÖVF) där Helsingborg stad är medlemmar. NSVA finns representerade i arbetsutskott och 
är adjungerade till styrelsen. Resultaten av recipientkontrollen redovisas årligen i en rapport som finns att 
hämta på förbundets webbplats: http://www.oresunds-vvf.se/ 
 
Helsingborgs stad har även ett eget kustkontrollprogram, detta arbete samordnas av miljöförvaltningen i 
Helsingborg. Provtagning görs kontinuerligt och sammanställs i rapport vartannat år. Rapporter finns att 
hämta på www.helsingborg.se, sök på kustkontroll. 
 

 

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. 
 

2018 startades det mycket stora och omfattande överbyggnadsarbetet av Öresundsverket (ÖTÖV) och detta 

arbete har fortgått under 2020 och är i princip klart, det som återstår är färdigställandet av RecoLab, vilket 

kommer stå klart under första halvan av 2021.   

I samband med ÖTÖV har en ny slambehandlingslokal byggts, och med den har även polymerberedningen och 

en av två slamavvattningsmaskiner uppdaterats. Den gamla centrifugen byttes ut mot en ny i samband med 

nybyggnationen och polymeranläggningen byggdes ut till två separata system så att polymer kan väljas och 

beredas till respektive avvattningsprocess (centrifugering eller skruvpressning). Den nya 

http://www.oresunds-vvf.se/
http://www.helsingborg.se/
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slambehandlingsbyggnaden togs i drift i början av 2020. Även polymerförberedningen till bioslamsförtjockarna 

fick ett helt eget system efter flytten och där väljs nu polymer efter överskottslammets egenskaper. Denna 

utrustning har driftsatts och trimmats in under 2020 för att förbättra resultatet på reningsverket.  

Under hösten och in på 2021 har luftningssystemet i biologin kontrollerats och gåtts igenom. Luftflödesmätare 
har bytts ut, syregivare har kontrollerats, vridspjällsventiler har servats och styrningen bakom hela 
syresättningsfunktionen har kontrollerats. Fel, haverier och förbättringar har åtgärdats och genomförts för att 
säkra framtida drift. 

Försedimenteringslinje 4 tömdes ner i mars för att byta skrapspelet i bassängen, då de gamla skraporna var 
mycket slitna. Arbetet genomfördes för att minska risken för framtida haverier.  

Arbetet i försedimenteringen med uppfräschningen av el till flytslamsvipporna färdigställdes i maj. Dessa vippor 
hindrar att fett och olja tar sig vidare in i verket och minskar belastningen till biologin samt orsakar problem 
och har under en tid stått stilla men uppdaterades i samband med överbyggnadsprojektet (ÖTÖV).  

Öresundsverket har 2020 gått med i ett forskningsprojekt där det kommer skapas en “digital tvilling” av verket. 
Syftet är att skapa en onlinemodell som kan användas för beslutsstöd i processoptimeringar avseende energi 
och prestanda men även i slutändan ett verktyg som kan vara till hjälp vid beslut i driften av 
reningsverket. Projektet startade i september och kommer pågå i ca 3 år.   

I december 2020 genomfördes den första delen av en periodisk besiktning av reningsverket, platsbesök och 
grundlig genomgång av verket kommer att utföras i januari 2021.   

Under hösten skapades också en automatisk styrning av stödfällning över sandfilterna vid förhöjda halter av 
fosfat som analyseras av analysator ut från slutsedimenteringsbassängerna. När fosfathalterna överskrider ett 
visst förinställt värde startas doseringen av järnklorid för att minska utsläppshalterna av totalfosfor. Detta har 
hjälpt till att få ner de allra högsta fosfortopparna.  

Övriga underhållsinsatser har genomförts enligt gällande reinvesterings- och underhållsplan.  

 

 

 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. 
 

Den biologiska fosforreningen har haft ett ganska varierat resultat under året, vilket syns i grafen i avsnitt 
8. Under vintern var den hydrauliska belastningen stor på reningsverket vilket ledde till att den viktiga VFA-
källan till den biologiska fosforreningen tunnades ut, detta i sin tur gav en försämrad rening vilket resulterade i 
stödfällning för att få ner fosfathalterna. Den höga hydrauliska belastningen resulterade också i att verket 
förbiledde en del vatten via utjämningsmagasinet och ut i utgående ledning, vilket också 
påverkade provresultatet på utgående vatten. Vattnet som förbileddes delrenades med järnklorid men 
påverkade ändå reningsresultatet.  

Hösten 2019 tillkallades experthjälp från en konsultfirma som tittade på reningsverket kapacitet och 
reningsresultat. De kom fram till att reningsverket hade en väl fungerande biologisk fosforrening men att den 
interna recirkulationen och belastningen var för hög för biologin att klara av att rena. Deras åtgärdsförslag var 
att så snabbt som möjligt återinföra dosering av fällningskemikalier i primärslamsförtjockaren, vilket hade 
gjorts tidigare innan överbyggnadsprojektet (ÖTÖV) startade. Denna åtgärd driftsattes i april och har sedan 
dess varit i drift hela tiden och har under 2020 optimerats för att dosera en lagom dos järnklorid.   

Försedimenteringslinje 4 tömdes ner i mars för att byta skrapspelet i bassängen, då de gamla skraporna var 
mycket slitna. Arbetet tog ca en månads tid och under tiden kunde en försämrad kväve- och 
fosforrening ses. Försämringen berodde på att det biologiska reningssteget blev snett belastat under 
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arbetet vilket gjorde att vissa linjer fick för hög hydraulisk belastning. Den biologiska reningen 
återhämtade sig snabbt efter uppstarten av försedimenteringslinje 4.   

Under försommaren fick alla tre förtjockningsbassängerna bekymmer med flytslam som rann tillbaka till 
inloppet och belastade reningsverket. Detta resulterade i förhöjda fosforhalter i utgående vatten. Problemen 
med flytslam inträffade vid två olika tillfällen.   

Sommaren bjöd på stabila och fina fosfor- och kvävevärden samt inga driftstörningar eller haverier. I slutet av 
sommaren startades en granskning av luftningsstyrningen i biologin då denna betedde sig märkligt. Under 
arbetets gång med luftstyrningen hittades utslitna ventildelar, flödesmätare som visade fel och andra småsaker 
som behövdes åtgärdas. Arbetet med luftstyrningen har pågått hela hösten och även in på 2021. Detta har 
också nämnts under avsnitt 9.  

I slutet av september havererade två av tre spolpumpar till filterna. Detta innebar att slutpoleringen av 
fosforn inte var möjlig under tiden pumparna lagades och servades vilket resulterade i något förhöjda halter 
av fosfor i utgående vatten.   

I slutet av året genomfördes service av gallerna som avskiljer skräp och annat som inte hör hemma på ett 
reningsverk (tex sallad, tvättservetter och liknande). Vid servicen hittades ett stort hål som har släpp igenom 
skräp in till verket vilket i sig utgör ett problem med slitage på pumpar och annan utrustning. 

I juni testades det att dosera järnklorid över sandfilterna för att på så sätt få ner fosfathalten i 
utgående vatten utan att påverka biologin. Testet blev mycket lyckat och under hösten installerades en fast 
styrning för att fälla bort den lösta fosfaten när biologin släppte ut för mycket. Detta har hjälpt verket att 
minska utsläppen då fällningen över filterna fungerar som ett poleringssteg för biologin.   

I perioder har fosforhalterna ut från den biologiska reningen varit mycket höga och vid dessa tillfällen räcker 
inte enbart efterpolering till för att få ner halterna, då har även simultanfällning tillämpats för att få ner 
fosfortopparna.  

Under ÖTÖV lades en ny gasledning från rötkammaren till gasuppgraderingen. Vid granskning av 
entreprenörens arbete konstaterades att ledningen inte installerats i föreskrivet material som är beständig mot 
miljön och därför tvingades ledningen dras om under hösten 2020. Under arbetet släpptes gasen ut uppe på 
taket på rötkamrarna. Totala mängden gas som släpptes ut var ca 50 400 m3 (beräknat på att rötkammaren 
normalt producerade ca 6 000 m3 gas/dygn under denna tidsperiod), vilket motsvarar ungefär 26 700 m3 
metan.  

Biologisk fosforrening på Öresundsverket – villkor 10c 

Ton Fe/ ton P avskild 

En stor fördel med biologisk fosforavskiljning jämfört med konventionell fosforrening, som ofta tillämpar 
kemisk fällning, är att behovet av fällningskemikalier kan minskas. I forskrapport ”Kombinerad kemisk och 
biologisk fosforrening på Käppalaverket, Lindigö – en studie ur ett processtekniskt, mikrobiologiskt och 
ekonomiskt perspektiv” (Borglund, 2004) rapporterades järnförbrukningen för Öresundsverket som för år 2003 
låg på 0,9 ton Fe/ ton P avskild (mängd järn per mängd avskild fosfor), under 2020 var kvoten 0,7 ton Fe/ ton P. 

I denna beräkning ingår järnförbrukning för både avloppsvattenbehandling och slambehandling. För att klara 
de stränga utsläppskraven för fosfor krävs tillsatts av järn under de perioder då bio-P processen är instabil. 
Fällningen sker med en stor försiktighet, både som simultanfällning och som efterpolering efter den biologiska 
processen. Mängden järn som tillsattes för avloppsvattenbehandling (i vattenfasen) under år 2020 uppgick till 
0,28 ton Fe/ ton P avskild. Resten, dvs. 0,42 ton Fe/ton P avskild, gick åt till slambehandlingen där bio-P 
slammet rötas. Denna betydande andel av järnförbrukningen på Öresundsverket går åt att reducera 
koncentrationen av svavelvätet som orsakar betongkorrosion i rötkammaren och för att binda upp fosfaten 
som släpps vid anaerob rötning av bio-P slam. Rejektvattnet som fås under avvattningen av det rötade slammet 
innehåller höga halter av fosfat som utlösts vid rötningen. För att begränsa återföring av fosfor med rejektet till 
bio-P processen fälls den utlösta fosfaten ut genom tillsatts av järnet till rötkammaren.  

För att ytterligare sätta den låga kemikalieförbrukningen på Öresundsverket i perspektiv kan den jämföras med 
järnförbrukningen på Ekebro reningsverk i Bjuvs kommun som tillämpar kemisk fällning för fosforrening och 
som under år 2019 låg på 7,6 ton Fe/ ton P avskild, vilket är 10 gånger den mängd järn som tillsätts 
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Öresundsverket tack vare den biologiska fosforreningen.  

Jämförelse: Teoretisk mängd järn för avskiljning av fosfor 

Svenskt vattens siffror visar att vid efterfällning med trevärdigt järn erfordras 10-20 g Fe/m3 för att uppnå en 
reduktion av totalfosfor med 90%. Den teoretiska mängden järn som skulle behövas tillsättas för att avskilja 
samma mängd fosfor som Öresundsverket gjorde år 2020 (90,3%) är 290 ton. Detta kan jämföras med 
mängden tillsatt järn under 2020 som var 25 ton.  

 

 

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. 
 

 
Elförbrukning 

Under året har det förbrukats 7 277 910 kWh el. 

Nedan visas nyckeltalen för elförbrukning jämfört med inkommande flöde. 

År 
Mottagen mängd 

spillvatten (exkl brädd) 
Elförbrukning 

  

 m3/år kWh/år kWh/m3 

2020 19 393 850 7 277 9101 0,381 

2019 19 632 697 7 662 7912 0,392 

2018 18 938 492 6 925 771 0,37 

2017 19 786 093 6 776 643 0,34 

2016 18 892 271 6 558 138 0,35 

2015 25 030 893 6 821 250 0,27 

2014 23 105 370 6 734 946 0,29 

2013 20 316 235 6 789 206 0,33 

2012 20 340 306 6 517 748 0,32 

2011 18 047 667 6 327 549 0,35 
 

1 Överbyggnadsprojektets elförbrukning motsvarar 256 661,9 kWh under 2020. Omräkning av kvoten 
elförbrukning endast för reningsverket jämfört med mängden mottaget spillvatten blir 0,36 kWh/m3. 
2 Överbyggnadsprojektets elförbrukning motsvarar 423 658,3 kWh under 2019. Omräkning av kvoten 
elförbrukning endast för reningsverket jämfört med mängden mottaget spillvatten blir 0,37 kWh/m3. 
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 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. 
 

Förbrukning av kemiska produkter  

Användningen av kemikalier under 2020 redovisas nedan. 

Produktnamn 
Mängd 

Användning 
ton/år 

Järnklorid Pix 111 178 
Fällning i utjämningsmagasin och 

stödfällning i biologin. 

Järnklorid Pix 111 260 
Dosering i förtjockare för fällning av 

sulfit 

Flopam FO 4490 SSH 22,5 Slamavvattning, centrifug 

Flopam FO 4650 SH 21,75 Slamavvattning, skruvpress 

Flofoam FO 4650 SH SW 3 Slamavvattning, skruvpress 

Flopam FO 4440 SH 6 
Slamavvattning, skruvpress och 

förtjockare 

Flopam FO 4498 SSH 0,5 Slamavvattning, förtjockare 

Flofoam H -16 0,08 Skumdämpare 

Smörjfett 0,432 Maskinunderhåll 

Goya 220 (liter) 40 liter Maskinunderhåll 

 

Produktvalsprincipen 

För registrering av kemiska produkter, använder NSVA ett digitaliserat system – EcoOnline. Systemet erbjuder 
uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsblad. Genom systemet finns det också bra möjligheter till en effektiv 
kemikaliehantering, substitution, skapa rapporter, riskbedömning samt bedömning utifrån olika lagstiftningar.  

Under 2020 har NSVA utökat lagstiftningsdatabaser med ytterligare två databaser. Bedömning av kemiska 
produkter och deras innehåll kommer framöver att göras i: 

• Kandidatförteckningen i Reach (SVHC) 

• Vattendirektivet, 2008/105/EG, bilaga X 

• Kemikalieinspektionens PRIO-databas 

• Tillståndsförteckningen, bilaga XIV till Reach 

• Förteckning över begränsningar, bilaga XVII till Reach 

På reningsverket är processkemikalier som tex. polymerer en del av reningsprocessen.  

För kvalitetsbedömning av inkommande och renat spillvatten, används reagenser som kan innehålla utfasnings- 
och riskminskningsämnen. Dessa reagenser är nödvändiga för den interna driftkontrollen och för uppföljning av 
reningsprocessen. De här produkterna kommer inte att ersättas. Vid användning, förvaring och avfallshantering 
följs de angivna instruktioner i säkerhetsdatabladen. 

Utöver processkemikalier och reagenser används det också smörjmedel, rostskyddsmedel, oljor, 
rengöringsmedel etc. Bland dessa finns det idag tre produkter i verkstad som innehåller utfasningsämnen. 
Dessa produkter kommer behållas tills det hittas en bättre ersättare. 
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Figur 7. Utklipp från EcoOnline över kemikalieregistret för Öresundsverket.  

 

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 2020 har 2 850 ton TS slam hämtats av NSVAs entreprenör. Slammet har använts för spridning på 
jordbruksmark.  

Under 2020 har följande avfall lämnats till externa avfallsmottagare:  

Mottagare 
Avfallskod Avfall 

Suez 
190801 326,95 ton Gallerrens 

 

NSR, (hämtat av 
Ohlssons) 

 1,34 ton Asbest och Eternit 

  3,3 ton Asfalt ej PAH förorenat 

 167,91 ton Bärlager 0-16 

 10,38 ton Bärlager 0-32 

 39,01 ton Bärlager 0-45 

 12,3 ton Brännbart 

 5,6 ton Ej Brännbart 

 17,6 ton Förorenade Massor 

 74,33 ton Fyllnadsgrus 

190801 48,18 ton Gallerrens 
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 56,34 ton Harpad Matjord 

 187,46 ton IFA Massor 

080113 0,8 ton Lösningsmedel 

 0,68 ton Makadam 16-32 

 29,88 ton Makadam 8-16 

 2494,69 ton Rivning och Schakt 

 18,32 ton Sand 

 0,2 ton Sopgrus 

 1,86 ton Stenmjöl 0-8 

 

Stena Recycling 200140 18 348 kg Blandskrot 

 191210 10 240 kg Brännbart, utsorterat 

200138 7 080 kg Träavfall, målat 

200137* 700 kg Trä impregnerat, kreosot 

200101 1 640 kg Wellpapp, löst 

160214 1 600 kg Osorterat elavfall 

200140 156 kg Rf Stycke 951-1 

200140 156 kg Rf orent för bearbetning 

 

Under året har totalt 4 903 m3 externslam tagits emot. 
Externslammet har levererats av NSR (3 980 m3), Sita (509 m3), Söderlindhs (306 m3) och CO-Teknik (107 m3).  

 

 

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. 

NSVAs personal fortbildas kontinuerligt genom att delta i seminarium, i externa utvecklingsprojekt och interna 
utvecklingsprojekt. För största möjliga utbyte samarbetar vi med många olika aktörer inom branschen och ofta 
i kombination med något universitet.  

NSVA Processgrupp  

NSVA har en processgrupp med stor processkompetens som på ett snabbt och effektivt sätt ska kunna arbeta 
med processrelaterade 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.  
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Anläggningskontroll 

Enligt vår egenkontroll omfattas följande: 

• Driftövervakning 

• Flödesmätning och provtagning 

• Villkorsuppföljning 

• Interndriftkontroll 

• Dokumentation 

• Avvikelserapportering 

• Skriftliga rutiner för drift, skötsel, underhåll och tillsyn av reningsverket 

• Särskilda informations- och utbildningsinsatser för personalen kring drift, reningsprocess, miljö och 
arbetsmiljö. 

Provtagning 

Provtagningen görs enligt bestämda rutiner som är samlade i verksamhetssystemet under Övervaka och ta 
prov. Provtagning utförs av personal med behörighet för provtagning enligt 4§ SNFS 1990:11. 

Syftet med provtagningen är att: 

• Klara tillståndsvillkoren och gällande lagkrav 

• Ge underlag för den årliga miljörapporteringen 

• Klara avsatta mål i affärsplanen 

• Följa kontrollprogrammet 

• Styra processen 

• Ge underlag för åtgärder i syfte att ständigt förbättra och utveckla reningsprocessen 

• Skapa rutiner för underrättelseformerna till tillsynsmyndigheten. 

NSVA Miljö och Resurs 

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: 

• 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. 

• 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. 
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Figur 8. Exempel på kundblad. 

Uppströmsarbete Öresundsverket 

NSVA bedriver ett aktivt uppströmsarbete med mål att förbättra kvaliteten på det vatten som avleds till 
spillvattennätet. Ett sätt att bevaka om det finns påverkan av annat än sanitärt vatten är att följa trender i 
slammet. NSVA följer löpande följande parametrar: kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, zink, PAH, 
PCB och nonylfenol. NSVA har interna mål för halten i slam, målvärdena för metallerna ligger väl under de 
halter lagen kräver för att slammet ska vara godkänt att använda som näring på åkermark.  

År 2019 låg halterna i Öresundsverkets slam högre än NSVAs målvärden för kvicksilver, bly, koppar, zink, krom, 
nickel, PAH och PCB - lagstiftad halter klarades med god marginal. År 2020 ligger halterna koppar, krom och 
nickel fortsatt över NSVAs interna målvärden – lagstiftade halter klaras fortfarande med god marginal.  

Trenderna för koppar, krom och nickel i slammet är under extra bevakning. 

Slamkvaliteten har blivit bättre under året för många parametrar, vilket indikerar att det förebyggande 
uppströmsarbetet ger resultat. Trenderna för kvicksilver, bly, PAH och PCB redovisas här: 
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Figur 9. Graf över kvicksilverhalterna i det avvattnade slammet på Öresundsverket. 

 

Figur 10. Graf över blyhalterna i det avvattnade slammet på Öresundsverket. 
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Figur 11. Graf över PAH-halterna i det avvattnade slammet på Öresundsverket. 

 

Figur 12. Graf över PCB-halterna i det avvattnade slammet på Öresundsverket. 
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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. 

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

Verksamhetsledningssystem  

NSVAs verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO sedan år 2011. Omcertifiering skedde i slutet av 
2019. 

Kemikalier 

För registrering av kemikalier använder NSVA ett digitalt 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.   

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 

Se avsnitt 12. 

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.  

 

15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av 
de varor som verksamheten tillverkar 
5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 

miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder 

detta eventuellt har resulterat i.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

Ej applicerbar. 

 

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

 

Bilaga 1 Verksamhetsområde 

Bilaga 2 Provtagningsschema 

Bilaga 3 Dygnsprovtagning, varierande dygn 

Bilaga 4 Sammanfattning av efterlevnaden av NFS 2016:6  

Bilaga 5 Utsläppsberäkningar  

Bilaga 6 Uppmätt bräddning på pumpstationer Helsingborgs kommun 

Bilaga 7 Uträknad brädd enligt modellering 
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Bilaga 1 – Verksamhetsområde  
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Bilaga 2 - Provtagningsschema 
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Bilaga 3 – Dygnsprovtagning, varierande dygn 
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Bilaga 4 – Sammanfattning av efterlevnaden av NFS 2016:6 
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Bilaga 5 – Utsläppsberäkningar 

 

 

 

 



 
 

36 
Miljörapport 2020, Öresundsverket 
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Fortsättning 
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Bilaga 6 – Sammanfattning registrerad bräddning 
pumpstationer och ledningsnät, Helsingborgs kommun 

Bräddningar 
2020  

  

 
          

Helsingborgs 
kommun  

  

 
Pumpstation Antal 

bräddningar 
Tid totalt 
(min) 

Volym totalt (m3) Kommentar 

Benarp 3 142,3 570 Hydrauliska  

Bronsen 

2 188,5 156,8 

1 hydraulisk + 1 
strömavbrott (brädd 1 
min) 

Buketten 2 10,8 10,4 Strömavbrott  

Dompäng 11 1477,5 797,9 Hydrauliska  

Domsten N 2 26 0,5 Hydrauliska  

Fleninge Kyrka 
3 500,8 201,3 

2 hydrauliska + 1 
driftstörning 

Fleningetorp bräddlucka 1 301,8 16,1 Hydraulisk 

Hasslarps Å bräddlucka 16 4780,3 2065,1 Hydrauliska  

Hasslarps Å bräddpump 2 3,6 5,6 Hydrauliska  

Hittarp 1 4,8 2,4 Hydraulisk 

Norra hamnen 
bräddpumpar 10  

13420,2 9 hydrauliska + 1 
driftstörning (89,1 m3) 

Påarp Östra 5 1673,8 145,6 Hydrauliska  

Rögle Sk.Damm 
bräddlucka 

7 7903,9 1422,7 

Hydrauliska, pumpar 
stoppar för att rädda 
nedströms 

Sturelund 

11 

4713,5 1476,3 Hydrauliska, pumpar 
stoppar för att rädda 
nedströms 

Vallåkra 1 9,2 90,0 Hydraulisk 

Väla gård 1 128,3 538,9 Driftstörning 

Välabäck 7 1378,5 1240,7 Hydrauliska   

   
 

     

Ledningsnät Datum start Datum slut "Antal bräddningar" Kommentar 

Vallåkra 2020-05-02 2020-05-14 13 

Stopp ledningsnätet. 
Brädd på ledningsnätet 
(vanliga bräddpunkten 
för pumpstationen) 

Farmarevägen  2020-08-03 2020-08-06 3 

Stopp strax uppström 
om pumpstation, 
bräddade till damm.  
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Kattarp 2020-08-11 2020-09-10 31 

Stopp ledningsnätet. 
Brädd på ledningsnätet. 
Minskat inflöde till 
pumpstation 

Punkt på Hästhagsvägen  2020-10-26 2020-10-26 1 

Hydraulisk 
överbelastning, volym 
beräknad utifrån nivå i 
ledning, ingår i de 
modellerade 
bräddningarna 
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Bilaga 7 – Sammanfattning bräddmodellering 
 

BRÄDDBERÄKNING HELSINGBORG 2020 
 

LEDNINGSNÄT 
Beräkningsregn: SMHI Helsingborg 
 

 
 
Bräddpunkt 

Årsberäkning med anslutna ytor 
enligt 1/1 2019 

Bräddvolym 
m3/år 

Antal 
bräddtillfällen 

Norra Hamnen – Bräddpumpar 

Norra Hamnen - Hamnbassäng 

Brädd 11 - Naftagatan 

KNB 4091 - Hästhagsvägen 

Brädd Buketten pumpstation 

Råå-Brädd - Skonaregatan 

SKB11 - Gasverksgatan 

SNB4041 - Gåsebäcksdammen 

SNB4292 - Bronsen pumpstation 

Brädd Benarp pumpstation 

Brädd Påarp Östra pumpstation 

Brädd Vallåkra pumpstation 

SNB2627 - Bronsen, dagv-ledning 

Beckasinen - Pumpstation 

Brädd Ödåkra pumpstation 

Brädd Fleninge kyrka pumpstation 
Brädd Fleningetorp pumpstation 
(bräddpump)  

Gallerstationen - Hamnbassäng 

Gallerstationen – Bräddpumpar  
 

13 000 

0 

200 

7 290 

0 

0 

0 

1 050 

0 

570 

100 

90 

0 

450 

70 

490 
1 230 

 

0 

6 500 
 

6 

0 

1 

12 

0 

0 

0 

5 

0 

6 

3 

3 

0 

3 

1 

3 

6 
 

0 

1 
 

SUMMA BRÄDDVOLYM: 31 040 m3 

Total beräknad tillrinning till Öresundsverket: 19,4 Mm3 

 
Beräknad bräddvolym utgör cirka 0.16 % av den totala tillrinningen 
 
 

 


