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1. INLEDNING 

Svalövs kommun planerar genom sitt ombud, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 
AB, nedan kallat NSVA, att ansöka om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt 
verksamhet vid Röstånga avloppsreningsverk i Svalövs kommun.  

Verksamheten vid Röstånga avloppsreningsverk omfattar behandling av avloppsvat-
ten från Röstånga tätort. Antalet anslutna personer till avloppsreningsverket upp-
skattas idag uppgå till ca 600. Ansvar för drift och skötsel av avloppsreningsverket 
ligger idag på NSVA som är ett interkommunalt VA-bolag som ansvarar för allt vatten 
och avlopp i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv 
och Åstorp. NSVA kommer även framöver att ansvara för all drift och skötsel av av-
loppsreningsverket.  

Den tillståndsgivna belastningen motsvarar 1 900 personekvivalenter medan den 
planerade ansökan avser behandling av avloppsvatten med en föroreningsmängd 
som motsvarar en maximal genomsnittlig veckobelastning om 1 300 personekviva-
lenter.   

Verksamheten vid avloppsreningsverket omfattas idag av verksamhetskoden 90.16 
C enligt 28 kap 4 § i miljöprövningsförordningen (2013:251). NSVA har dock för av-
sikt att söka frivilligt tillstånd enligt 9 kap. 6 b § miljöbalken varför verksamheten ska 
prövas vid Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne. Sådan verksamhet 
utgör inte per automatik betydande miljöpåverkan och myndigheten ska därför efter 
genomfört samråd besluta om detta. Ett samrådsmöte med myndigheter har genom-
förts i november 2020. Mötet utfördes som ett kombinerat undersöknings- och av-
gränsningssamråd för att täcka in de krav som ställs på samråd i det fall länsstyrel-
sen skulle finna att ansökt verksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan.  

WSP Sverige AB har fått i uppdrag att sammanställa detta samrådsunderlag inför 
samrådet med myndigheterna. Samrådsunderlaget har upprättats med utgångspunkt 
från uppgifter som tillhandahållits av NSVA.  

Samråd kommer även att ske med övriga berörda och allmänheten. Information kom-
mer att delges dels via annonsering, dels via utskick av informationsmaterial direkt till 
närboende och organisationer som NSVA bedömer ha intresse av samråd. En sam-
rådsredogörelse kommer därefter att skickas till Länsstyrelsen för beslut om verk-
samheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
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2. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Sökande:  Svalövs kommun 

Org.nummer:   212000-0993 

Ombud:   NSVA AB  

Driftansvarig:  NSVA AB 

Utdelningsadress: NSVA AB, Box 2022, 250 02 Helsingborg 

Platsnamn:  Röstånga avloppsreningsverk 

Platsnummer:  1214-50-001 

Kommun, län:     Svalövs kommun, Skåne län 

Fastighetsbeteckning: Svalöv-Kolema 7:4 

Fastighetsägare:  Svalövs kommun 

Verksamhetskod:  28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmäl-
ningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för avloppsre-
ningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en förore-
ningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 
000 personekvivalenter. 

Tillsynsmyndighet:  Söderåsens Miljöförbund 

Beslutande myndighet: Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne  

3. BAKGRUND TILL ANSÖKAN  

NSVA har för avsikt att inkomma med en tillståndsansökan för fortsatt verksamhet 
vid Röstånga avloppsreningsverk. Motiven till ansökt verksamhet är framförallt ett be-
hov av ett förnyat och uppdaterat tillstånd som bättre möter dagens lagkrav.  

4. BEFINTLIGT TILLSTÅND 

Gällande grundtillstånd för Röstångas avloppsreningsverk meddelades av Koncess-
ionsnämnden 1982-07-14. Ändringstillstånd som anger slutliga villkor för utsläpp av 
behandlat avloppsvatten har meddelats 1986-09-04. Det gällande tillståndet anger 
att anläggningen är dimensionerad för en belastning på 130 kg BOD7 /d (ca 1900 pe) 
samt en medeltillrinning på 600 m3/d. 

Följande utsläppsvillkor är gällande som riktvärden för avloppsreningsverket: 

• BOD7, 10 mg/l (månadsmedelvärde) 
• P-tot, 0,5 mg/l (månadsmedelvärde) 
• NH4 -N, 12 mg/l (månadsmedelvärde under perioden juni-oktober) 



 
 

 

 
10292574 •  NSVA, tillståndsansökan Röstånga avloppsreningsverk  | 7   

5. LOKALISERING OCH PLANFRÅGOR 

5.1 LOKALISERING  

Röstånga avloppsreningsverk är beläget inom fastighet Kolema 7:4 i Svalövs kom-
mun, se figur 1.  Avloppsreningsverket är lokaliserat norr om Röstånga by. Lilla 
Bäljane å sträcker sig väster om fastigheten. 

 

Figur 1. Översiktskarta, Röstånga avloppsreningsverk är markerat i rött. Källa: Lantmäteriet 
 
Fastigheten gränsar i sydväst till Nackarps naturreservat. I övriga väderstreck grän-
sar fastigheten till åkermark, se figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Omgivningsförhållanden, Röstånga avloppsreningsverk markerat i rött.  
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Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse är cirka 400 meter.  

5.2 SKYDDSVÄRDA OMRÅDEN 

5.2.1 Naturmiljö & friluftsliv 

 

Figur 3. Skyddade naturmiljöer i avloppsreningsverkets närområde. Naturreservat illustrerat i 
mörkgrönt, riksintresse för naturvård illustrerat i ljusgrönt, Natura 2000-område illustrerat i 
mörkblått, vattenskyddsområde illustrerat i ljusblått och nationalpark illustrerat i svart. Blå linje 
markerar gränsen för riksintresset för friluftsliv.  Röstånga avloppsreningsverk är markerat i 
rött. Källa: Naturvårdsverket skyddad natur https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ (2020-
01-30) 
 
Fastigheten gränsar till Nackarps naturreservat. Området utgör naturreservat främst 
på grund av dess speciella geologi med bokskogsklädda konformade kullar. Inom 
området finns även värdefull kulturmiljö med öppna betesmarker, ekhagar och åkrar.  

Cirka 200 meter väster om Kolema 7:4 ligger Natura 2000-området Söderåsen 
(SE0420154). Området är utpekat Natura 2000-område enligt Art- och habitatsdirek-
tivet. Söderåsen utgör en av norra Europas största skyddade ädellövskogar och är 
ett av de främsta områdena för vedlevande insekter i Sverige. Flertalet hotade arter 
finns representerade inom området. Söderåsen är också av intresse ur ett geologiskt 
perspektiv.  

Söderåsen utgör även nationalpark. Parkgränsen sträcker sig som närmast cirka 450 
meter från ansökt verksamhetsområde. Syftet med nationalparken är att i oförändrat 
skick bevara ett större sammanhängande område av det sydsvenska horstland-
skapet, med dess unika terräng och vegetation samt övrig värdefull natur och kultur.  
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Avloppsreningsverket ligger inom riksintresseområdet för friluftsliv Söderåsen som 
utgör riksintresse bland annat på grund av dess möjlighet till aktiviteter som fågel-
skådning, vandring och ridning.  

Röstånga avloppsreningsverk ligger också inom riksintresseområde för naturvård 
Söderåsen med vattendrag och Jällabjär (N48), vilket bland annat syftar till att be-
vara den unika geologiska formationen och bibehålla den sammanhängande ädel-
lövskogen.  

Cirka 400 meter sydväst om avloppsreningsverket ligger närmaste vattenskyddsom-
råde Röstånga. 

5.2.2 Kulturmiljö 

 

Figur 4. Fornlämningar i avloppsreningsverkets närområde. Orangea områden illustrerar forn-
lämningar. Blå området illustrerar övriga kulturhistoriska lämningar och möjliga fornlämningar.  
 

Verksamheten berör inget riksintresse för kulturmiljö. Närmaste fornlämning ligger 
cirka 60 meter från Kolema 7:4 och utgörs av rester från en boplats. Ett antal andra 
bekräftade samt möjliga fornlämningar i form av boplatser finns i närområdet.  

5.3 PLANFÖRHÅLLANDEN 

Röstånga avloppsreningsverk omfattas en översiktsplan för Svalövs kommun som har 
antagits av kommunfullmäktige den 28 maj 2007, med en kompletterande bilaga an-
gående riksintressen. Enligt gällande översiktsplan är aktuell fastighet avsatt för verk-
samhet för avloppsreningsverk. Kommunen arbetar med att ta fram en ny översikts-
plan. 
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Det finns ingen detaljplan för området.  

5.4 ALTERNATIV LOKALISERING 

Enligt allmänna hänsynsregeln (2 kap 6 §, 1 st miljöbalken) gäller följande: ”För en 
verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas 
en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.” Härutöver ska en MKB enligt 
6 kap. 7 § miljöbalken innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är 
möjliga, om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Den planerade tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning avser 
en befintlig verksamhet. Röstånga avloppsreningsverk uppfördes på nuvarande plats 
under 1950-talet. Det har således bedrivits avloppsreningsverksamhet under en lång 
följd av år, med den omgivningspåverkan som en sådan verksamhet medför. Av-
loppsreningsverket är väl förankrat i nu gällande översiktsplan. 

Några synpunkter på reningsverkets lokalisering från allmänheten har enligt NSVA 
inte framkommit. Röstånga avloppsreningsverk bedöms därför vara lämpligt lokali-
serat och verksamheten bedöms inte skapa olägenheter för kringboende varför en 
omlokalisering inte kan anses vara behövlig. 

Med tanke på verksamhetsområdets utformning anses det inte vara rimligt att an-
lägga ett nytt avloppsreningsverk på annan plats eftersom endast en liten del av be-
fintligt verk inklusive utrustning och ledningsnät kommer att kunna utnyttjas i ett så-
dant fall bland annat på grund av att hela strukturen för avloppsledningsnätet bygger 
på att avloppsvattnet rinner med självfall eller pumpas till det befintliga avloppsre-
ningsverket.  

Svalövs kommun är stor och det finns idag tre avloppsreningsverk inom kommunens 
gränser. Avstånden mellan avloppsreningsverken är så stora att det inte bedöms 
vara rimligt att överföra avloppsvatten från Röstånga avloppsreningsverk till något av 
de båda andra avloppsreningsverken.  

Avloppsreningsverkets närområde har också undersökts och det finns inga alterna-
tiva recipienter inom rimliga avstånd som skulle kunna ta emot avloppsvattnet från 
Röstångas avloppsreningsverk. Om en annan recipient ska väljas krävs att hela av-
loppsreningsverket flyttas.  

NSVA arbetar med en plan, Avloppsplan 2050, för framtida hantering av avloppsvat-
ten som omfattar samtliga kommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv 
och Åstorp. I denna plan utreds avloppsreningsverkens status och lokalisering mot 
behovet utifrån berörda kommuners exploateringsplaner, tillgången till lämpliga reci-
pienter, möjligheter för samordning och ekonomiska förutsättningar för förändringar 
med mera. Detta dokument ska framöver utgöra en grund för den långsiktiga plane-
ringen av NSVA:s framtida verksamhet. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms inte en vidare utredning kring lokalisering 
inom kommunen vara aktuell. 
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6. BEFINTLIG VERKSAMHET 

6.1 ALLMÄNT 

Avloppsreningsverket i Röstånga byggdes under 1950-talet och har sedan dess 
byggts ut i etapper. Det nuvarande verksamhetsområdet beslutades 1983-09-29 av 
kommunfullmäktige i Svalövs kommun och omfattar Röstånga tätort, se figur 5. Folk-
mängden i Röstånga tätort är för närvarande drygt 930 personer. En del av hushållen 
befinner sig utanför verksamhetsområdet och har enskilda avlopp. Utifrån antalet an-
slutna fastigheter samt de föroreningsbelastningar som kommer till verket uppskattas 
antalet anslutna till Röstångas avloppsreningsverk idag vara något över 600 perso-
ner. 

 

Figur 5. Verksamhetsområde 

6.2 DIMENSIONERING 

I tabell 1 nedan redovisas dimensionerande belastning samt aktuell belastning enligt 
redovisning i miljörapporten för år 2019.  

Tabell 1. Belastning på Röstånga avloppsreningsverk.  

Parameter Enhet Dim. belastning 
Belastning år 

2019 
Anslutning pe 1 900 554 

Flöde, medeldygn m3/d 500 346 

Flöde, medeltimme  m3/h - 14,4 
BOD7 kg/d 130 39 
CODCr kg/d - 551 
P-tot kg/d - 1,2 
N-tot kg/d - 9,5 
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6.3 AVLOPPSVATTENBEHANDLING 

Röstångas avloppsreningsverk består av mekanisk grovrening, biologisk rening, ke-
misk rening och slambehandling. 

Avloppsvatten förs till anläggningen via en inloppspumpstation. Vid höga inkom-
mande flöden överstigande ca 75 m3/h sker bräddning från inloppspumpstationen ut 
till recipienten Lilla Bäljane å.  

Från pumpstationen pumpas avloppsvattnet vidare till grovrening som består av ett 
maskinrensgaller. I gallret avskiljs större föremål som till exempel trasor, papper, osv. 
Renset från gallret tvättas i en renstvätt och komprimeras därefter i en renspress. 

Den biologiska reningen utgörs av en ringkanal och efterföljande mellansedimente-
ring. Ringkanalen är försedd med två jetluftare. Från mellansedimenteringsbas-
sängen leds vatten vidare till den kemiska reningen som består av en flockningskam-
mare och en slutsedimenteringsbassäng.  

I flockningskammaren tillsätts fällningskemikalien polyaluminiumklorid. Löst fosfor 
och andra mindre föroreningspartiklar fälls ut. De bildade flockarna avskiljs i den ef-
terföljande slutsedimenteringen. Det renade vattnet från slutsedimenteringsbas-
sängen släpps ut i recipienten Lilla Bäljane å. 

Nedan visas en översikt över anläggningen.  

 

Figur 6. Översikt över Röstånga avloppsreningsverk 
 
En sammanfattning av de olika processdelarnas kapacitet redovisas i tabell 2.  

Tabell 2. Dimensionerande belastning på olika anläggningsdelar. 

Processdel Kapacitet 
m3/h 

Volym (m3) Area (m2) 

Inloppspumpstation 75   
Rensgaller i.u.   
Ringkanal  350  
Mellansedimenterings-
bassäng 

 65 40 

Flockningskammare  25  
Slutsedimenteringsbas-
säng 

 128 40 

Slamoxidationstank  21 8 
Gravitationsförtjockare  27 8 
Slammagasin  i.u. i.u. 
Centrifug 7-9   
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Nedan visas ett förenklat principiellt flödesschema för de olika processdelarna i av-
loppsreningsverket, figur 1.  

 

Figur 7. Principiellt flödesschema för befintligt avloppsreningsverk.  

Provtagning sker på inkommande vatten (12 dygnsprov/år) samt på utgående vatten 
(24 dygnsprov/år).  

6.4 BEHANDLING AV SLAM OCH RESTPRODUKTER 

Slam från mellan- och slutsedimenteringen stabiliseras i en slamoxidationstank och 
förtjockas därefter i en gravitationsförtjockare. Det förtjockade slammet förvaras i ett 
luftat magasin innan avvattning. Avvattning sker i en centrifug. Det avvattnade slam-
met lagras därefter på en slamplatta.  

Borttransport av slam från slamplattan sker ca två gånger per år. 

6.5 UTSLÄPP TILL RECIPIENT 

Det renade avloppsvattnet släpps ut i Lilla Bäljane å som rinner ut i Rönne å. Rönne 
å i sin tur mynnar ut i Skälderviken vid Ängelholm. 

Flödesmätning sker på utgående vatten efter slutsedimentering. Reningsverket har 
en bräddpunkt. Bräddning sker från inloppspumpstationen ut till recipienten. I tabell 3 
nedan redovisas årligt uppmätt flöde samt bräddflöden (m3/år) för perioden 2016-
2019.  
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Tabell 3. Årligt flöde (m3/år).  

År 
Uppmätt flöde  

inkl. brädd  
Uppmätt  

bräddflöde  

2016 121 850 2 
2017 148 100 50 
2018 80 521 0,4 
2019 126 360 74 

 
I tabell 4 nedan redovisas de halter och mängder som efter behandling släppts ut i 
recipienten Lilla Bäljane å. 

Tabell 4. Årliga flödesviktade utsläpp till recipient, inkl. brädd. 

Parameter Enhet Villkor 2017 2018 2019 

BOD71 mg/l 102) 2 1,72 1,5 

BOD7 kg/år  295 139 191 

COD mg/l  17,4 15,3 15,1 

COD kg/år  2 574 1 231 1 907 

P-tot mg/l 0,52) 0,14 0,19 0,10 

P-tot kg/år  21 16 12,5 

N-tot mg/l  12,4 18,9 12,8 

N-tot kg/år  1 844 1 523 1 615 

NH4-N mg/l 123) 0,6 0,7 1,6 

NH4-N kg/år  95 59 206 
1Baserar på analysresultat under detektionsgränsen, där halva värdet av  
detektionsgränsen har använts för att beräkna det årliga flödesviktade  
utsläppet för respektive år. 
2Gäller som månadsmedel   
3Gäller som medel för juni-okt 

6.6 LEDNINGSNÄT OCH PUMPSTATIONER 

Till Röstånga reningsverk ansluter 16,5 km spillvattenledningar. Drygt 60 % är be-
tong/lerrör och resten är av plast. Den huvudsakliga utbyggnaden av ledningsnätet 
skedde på 1950-talet. 

Saneringsplan för Röstånga uppdaterades senast år 2016. 

7. FRAMTIDA PLANERAD VERKSAMHET 

7.1 ALLMÄNT 

Röstånga avloppsreningsverk är mycket välskött och tack vare det så är det mesta-
dels endast normalt förekommande drift- och underhållsaktiviteter på anläggningen. 
De senaste tre åren har driften varit stabil och belastningen jämn.  

7.2 DIMENSIONERING 

För närvarande är befolkningsmängden drygt 930 personer i Röstånga. Enligt uppgif-
ter från Svalövs kommun beräknas befolkningsmängder i Röstånga öka med 130 
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personer från år 2020 till år 2030. Det finns ingen framtagen befolkningsprognos 
fram till 2040. 

Beräknad framtida belastning år 2040 på avloppsreningsverket är därför baserad på 
samma linjära befolkningsökning från år 2030-2040 som mellan år 2020-2030. Den 
sammanlagda befolkningsökningen för perioden 2020–2040 blir därför 260 personer. 
Alla nya invånare antas vara anslutna till verket och varje ansluten antas motsvara 1 
pe. En buffert på 110 pe har också lagts till för oförutsedda behov. Antagandena ger 
en total framtida belastning på 1300 pe år 2040. 

I tabell 5 nedan redovisas framtida dimensionerande belastning för Röstånga av-
loppsreningsverk.  

Tabell 5. Framtida belastning år 2040.  

Total belastning 2040 

Belastning p.e. 1 300 
Belastning (kg BOD7/dygn) 91 
Dimensionerade dygnsmedelflöde (m3/d) 530 
Qdim (m3/h) 27 
Qmax - biologisk rening och kemisk rening (m3/h) 53 
Qmax – mekanisk rening (m3/h) 106 
N-tot (kg/d) 21 
P-tot (kg/d) 3,0 

7.3 MÖJLIGA TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR 

7.3.1 Inloppspumpstationen och bräddpunkten 
Röstånga avloppsreningsverk är vid nuvarande förhållanden generellt lågt belastad. 
Bräddning sker från inloppspumpstationen vid ett flöde över 75 m3/h. Under dagens 
förhållanden tycks inloppspumpstationens kapacitet vara tillräcklig då bräddning sker 
ytterst sällan. När det blir dags att byta ut pumparna bör det dock övervägas att ut-
öka inloppspumpstationens kapacitet samt flytta bräddpunkten så att den ligger efter 
rensgaller och innan ringkanalen. På så sätt skulle allt vatten åtminstone gå genom 
rensgallret innan bräddning sker. 

7.4 UTSLÄPP TILL RECIPIENT 

Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet föreslås i medeltal understiga följande 
nivåer: 

 BOD 7, månadsmedelvärde 8 mg/l 
 

 P-tot, månadsmedelvärde 0,3 mg/l 
 

 NH 4-N, medeltal under perioden juni – oktober 6 mg/l 

7.5 LEDNINGSNÄT OCH PUMPSTATIONER 

Även om ledningsnätet inte är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöpröv-
ningsförordningen ska ledningsnätet och dess miljöpåverkan, enligt Naturvårdsver-
ket, beaktas i prövningen av en tillståndsansökan. Ledningsnätet utgör en följdverk-
samhet enligt 16 kap. 7 § miljöbalken som under vissa förutsättningar kan villkorsre-
gleras.  
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NSVA kommer liksom tidigare att fortlöpande se över och underhålla avloppsled-
ningsnätet för att begränsa inflödet av tillskottsvatten för att på så sätt minimera ut-
släppen av obehandlat avloppsvatten som kan ske vid hydraulisk överbelastning.  

8. BEDÖMNINGSUNDERLAG 

8.1 MILJÖKVALITETSNORMER  

8.1.1 Allmänt 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med mil-
jöbalken 1999. Avsikten med dem är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå 
miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv.  

Det finns idag miljökvalitetsnormer för: 

 olika föroreningar i utomhusluften  

 omgivningsbuller  

 olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten  

 vattenförekomster  

 

För Röstånga avloppsreningsverk är det framförallt miljökvalitetsnormer för vattenfö-

rekomster som är aktuella. 

8.1.2 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster 
Inom ramen för EU:s vattendirektiv (2006/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten 
utvecklats. För ytvatten innehåller normerna kvalitetskrav angående ekologisk status 
och kemisk status. Normer finns även för konstgjorda och kraftigt modifierade vatten-
förekomster (till exempel vattenkraftdammar). Som huvudregel ska alla vattenföre-
komster uppnå normen god status till år 2015 och statusen får inte försämras, dock 
kan undantag medges till år 2021 alternativt år 2027. 

Miljökvalitetsnormer beslutades och kungjordes i december 2016 för perioden 2016-
2021. 

En vattenförekomsts status innebär en klassificering av vattenförekomstens aktuella 
tillstånd. Ekologisk status klassificeras i fem klasser; hög, god, måttlig, otillfredsstäl-
lande eller dålig (NFS 2008:1). Klassificeringen görs med hjälp av flera så kallade 
kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna delas in i biologiska, fysikaliska/kemiska och 
hydromorfologiska, där den tyngst vägande komponenten är de biologiska kvalitets-
faktorerna.  

För kemisk ytvattenstatus baseras klassificeringen på gränsvärden som anges i ett 
av dotterdirektiven till vattendirektivet (2008/105/EG). Utifrån klassificering av ekolo-
gisk status och kemisk ytvattenstatus beslutar Vattenmyndigheten om den miljökvali-
tet, miljökvalitetsnorm, som vattenförekomsten ska uppnå vid en given tidpunkt. 

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitets-
normer och klassificerat status för samtliga vattenförekomster i distriktet.  
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Ytvattenförekomster 
Lilla Bäljane å är recipient för utgående vatten från Röstånga avloppsreningsverk. 
Ån, som mynnar ut i Rönne å, utgör en vattenförekomst (SE621069-134310) och är 
klassificerad i VISS. Den ekologiska statusklassningen för vattenförekomsten är 
måttlig och den kemiska statusklassningen bedöms vara icke tillfredsställande.  

Bedömningen för vattenförekomsten baseras på uppmätt data, före utflöde till Rönne 
å, inom den samordnade recipientkontrollen för Rönne å. Koncentrationen av total-
fosfor har minskat över perioden 1987-2017. Som medelvärde för perioden 2013-
2017 ligger totalfosforhalten i provlokalen på 36 µg/l. Fosforhalten är lägre än gräns-
värdet mellan god och måttlig status (38,8 μg/l) men då mycket höga halter kväve 
och fosfor periodvis uppmätts resulterar statusbedömningen i måttlig status för nä-
ringsämnen. 

Totalkvävehalten minskar även över perioden 1987-2017 men halten är fortfarande 
hög med ett medelvärde på 2,4 mg/l mellan 2013-2017. Halten oxiderat kväve ökade 
under perioden 2013-2017.  

Lilla Bäljande å uppnår inte god kemisk status på grund av förhöjda halter av kvicksil-
ver och polybromerade difenyler. Dessa ämnen finns i förhöjda halter i samtliga Sve-
riges ytvatten. Kvicksilver och polybromerade difenyleter har miljökvalitetsnormen 
mindre stänga krav, i övrigt ska samtliga ämnen bevara god status.  

Tabell 6. Miljökvalitetsnormer för berörd ytvattenförekomst 

 
Lilla Bäljane å 
SE621069-134310 

Vattenkategori Vattendrag 

Ekologisk status  

Miljökvalitetsnorm God ekologisk status 2027 

Statusklassning Måttlig ekologisk status 

Kemisk status  

Miljökvalitetsnorm God kemisk ytvattenstatus1) 

Statusklassning Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 
1 Med undantag för Bromerad difenyleter samt kvicksilver  
  och kvicksilverföroreningar 

Grundvattenförekomster 
Aktuell fastighet ligger inom två överlappande grundvattenförekomster; Röstånga 
(SE621215-134493) och Röstånga jord (SE621130-134264). Kemisk och kvantitativ 
status för de båda grundvattenförekomsterna bedöms vara god. Det finns dock risk 
för att den kemiska statusen i vattenförekomsterna kan komma att ändras till icke till-
fredsställande på grund av höga nitrathalter som ett resultat av jordbruket. På grund 
av bristen på övervakningsdata bedöms statusen dock som fortsatt god fram till dess 
att ny information framkommer.  

I tabell 7 nedan redovisas gällande miljökvalitetsnormer och rådande statusklassning 
för vattenförekomsten.  
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Tabell 7. Miljökvalitetsnormer för berörda grundvattenförekomster 

 
Röstånga jord 
SE621130-134264 

Röstånga 
SE621215-134493 

Kemisk status   

   Miljökvalitetsnorm God kemisk grundvattenstatus God kemisk grundvattenstatus 

   Statusklassning God status God status 

Kvantitativ status   

   Miljökvalitetsnorm God kvantitativ status God kvantitativ status 

   Statusklassning God status God status 

 

8.2 MILJÖKVALITETSMÅL 

8.2.1 Nationella och regionala miljömål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, femton miljökvalitets-
mål och tretton etappmål. Generationsmålet är vägledande för miljöpolitiken och in-
nebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora mil-
jöproblemen är lösta. I målet står också att arbetet med att lösa de svenska miljöpro-
blemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till 
andra länder.  

Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sam-
manhang.  

Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen vilka förtydligar målen. Etapp-
målen tydliggör de samhällsförändringar som är nödvändiga för att nå generations-
målet och ett eller flera miljökvalitetsmål.  

De nationella miljökvalitetsmål och regionala delmål som berör verksamheten direkt 
eller indirekt är bland annat: 

 Begränsad klimatpåverkan  
o Utsläpp av växthusgaser 
o Effektivare energianvändning 
o Transporter 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 God bebyggd miljö m.fl. 

8.2.2 Kommunala miljömål 
Svalövs kommun har ett miljömålsprogram som baseras på de nationella och de reg-
ionala miljömålen samt på de regionala klimatmålen. Kommunen har formulerat ett 
miljömålsdokument med fyra huvudområden: klimat och luft, vatten, mark/byggande 
och boende samt natur och biologisk mångfald:  
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 Klimat och luft (begränsad klimatpåverkan, frisk luft, skyddande ozonskikt). 

 Vatten (ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvali-
tet, hav i balans, giftfri miljö). 

 Mark, byggande och boende (bara naturlig försurning, säker strålmiljö, god be-
byggd miljö). 

 Natur och biologisk mångfald (myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt od-
lingslandskap, ett rikt växt- och djurliv). 
 

I kommunens åtgärdsplan för miljömålen år 2017-2022 ingår bland annat att minska 
utsläppen av näringsämnen till vattendrag samt att ta fram en åtgärdskarta för att för-
bättra de vattendrag som rinner på kommunens mark.  

9. MILJÖPÅVERKAN 

9.1 UTSLÄPP TILL VATTEN 

Den väsentligaste påverkansfaktorn vad avser miljöpåverkan från avloppsreningsver-
ket är av naturliga skäl utsläpp till vatten. Utsläpp av behandlat dag- och avloppsvat-
ten sker i Lilla Bäljane å (SE621069-134310). Lilla Bäljane å är ett 13 km långt vat-
tendrag i nordvästra Skåne som sträcker sig genom Klippan och Svalövs kommun 
innan det mynnar ut i Rönne å. Lilla Bäljane å sträcker sig genom jordbruksmark 
samt genom Röstånga by. Reningsverket är lokaliserat strax norr om Röstånga by, 
cirka 5 km från åns utlopp till Rönne å.  

Det behandlade avloppsvattnet innehåller bland annat gödande ämnen såsom kväve 
och fosfor men även ämnen som förbrukar syre i recipienten när de bryts ned, så kal-
lad biokemisk syreförbrukning. Genom kontinuerlig optimering och kontroll av effekt i 
avloppsreningsverket bedöms utsläppen kunna hållas på en kontinuerligt låg nivå. 

Dagvattnet kommer normalt inte i kontakt med kemiska produkter eller avfall då lag-
ringstankarna är invallade. Det finns en brunn som samlar upp dagvatten vid slamp-
lattan. Det vattnet leds till rejektröret (rejekt från centrifug) och ringkanalen. Övriga 
dagvattenbrunnar på anläggningsområdet leder ut vatten till bäcken.  

Inom Rönne ås recipientkontroll finns två övervakningsstationer i Lilla Bäljane å. Den 
ena stationen ligger uppströms avloppsreningsverket och den andra är lokaliserad 
nära utloppet till Rönne å, se figur 8 för lokalisering av övervakningsstationer.  
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Figur 8. Översiktskarta över Lilla Bäljane å. Övervakningsstationer är markerat i rött.  
 

Resultaten för 2017, 2018 och 2019 års recipientkontroll visade på mycket höga hal-
ter fosfor i provpunkten uppströms Röstånga vilket resulterade i en otillfredsställande 
ekologisk status. I provpunkten innan utloppet till Rönne å bedömdes till ekologiska 
statusen vara måttlig under 2017 och 2019 respektive hög under 2018 med avse-
ende på halten totalfosfor. 

I de båda provpunkterna bedöms näringstillståndet med avseende på halten total-
kväve vara otillfredsställande, där uppmätta halter var högre uppströms Röstånga än 
vid mynningen till Rönne å under provtagningarna vid samtliga tre år.  

Syrgastillståndet har bedömts vara syrerikt vid de båda provpunkterna vid 2017 och 
2019 års mätning. För 2018 års mätning var tillståndet måttligt syrerikt i provpunkten 
vid utloppet till Rönne å men fortsatt syrerikt vid provpunkten uppströms Röstånga.  

9.2 KEMISKA PRODUKTER 

Kemikalier används huvudsakligen i reningsprocessen samt för rengöring. Den fäll-
ningskemikalie som används i verksamheten utgörs av polyaluminiumklorid, Pluspac. 
Fällningskemikalien används i huvudsak för att kemiskt binda fosforföreningar i löst 
form och för att få dem att sedimentera.  

Röstånga ARV 
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Mängden fällningskemikalie är proportionell mot den mängd avloppsvatten som ska 
behandlas varför åtgången kommer att öka något framöver jämfört med dagsläget.   

Fällningskemikalie förvaras i kemikalietank uppställd utomhus på betongfundament 
med invallning. Kemtanken är utrustad med larmsystem (blixtljus) för påfyllnad. Poly-
mer för slamavvattning levereras i IBC-behållare. I byggnaden för slamavvattning är 
polymerberedning invallad och det finns även en invallning för placering av övriga ke-
mikalier. 

I tabell 8 nedan redovisas uppgifter om kemikalieförbrukningen år 2016 - 2019.  

Tabell 8. Kemikalieförbrukning 2016 - 2019 (kg/år). 
År 2016 2017 2018 2019 

PIX 111 13 000 2 300 - - 
Pluspac 1465 5 400 11 000 20 460 19 800 
Polymer Flowpam 
DW 340 CT 

1 250 1 125 375 250 

 

PIX 111 användes tidigare som fällningskemikalie innan den ersattes med Pluspac, 
polyaluminiunklorid. Flowpam DW 430 CT är en polymer som används vid slamför-
tjockningen.   

För registrering av kemikalier använder NSVA ett digitaliserat system – ECOonline. 
Systemet erbjuder alltid uppdaterade säkerhetsdatablad och skyddsblad. Genom sy-
stemet finns det också bra möjligheter till en effektiv kemikaliehantering och bedöm-
ning utifrån olika lagstiftningar.  

NSVA bedömer de kemikalier som används vid Röstånga avloppsreningsverk utifrån 
kandidatföreteckningen i REACH, kemikalieinspektionens PRIO-databas och Vatten-
direktivet 2008/105/EG. Utöver processkemikalier används det också smörjmedel, 
rostskyddsmedel, oljor, rengöringsmedel etc. Bland dessa finns det idag inga produk-
ter som innehåller ämnen som är registrerade i de valda databaserna. 

9.3 AVFALL  

9.3.1 Allmänt 
Verksamheten ger upphov till icke-farligt avfall huvudsakligen i form av gallerrens 
och slam. Som en följd av ökad flödes- och föroreningsbelastning kommer dessa av-
fallsmängder framöver att öka något jämfört med dagsläget.  

Renset från gallret tvättas i renstvätten och komprimeras i renspressen varpå det 
samlas upp i ett avfallskärl. Rensets användningsområde beslutas av entreprenör. 
Under år 2018 och 2019 har renset gått till förbränning.  

Det avvattnade slammet lagras på en ej övertäckt slamplatta och borttransport av 
slammet sker cirka fyra gånger per år. Allt slam från Röstångas reningsverk går till 
jordtillverkning via avtal med Ragn-Sells.  

Allt externslam från Svalövs kommun töms på Lundåkraverket i Landskrona, där det i 
en rötkammare bryts ner. I samband med detta bildas biogas som används för pro-
duktion av fjärrvärme.  
 
Slamhanteringen har redovisats under kapitel 6.4 ovan.  
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I tabell 9 nedan redovisas uppgifter om mängden slam och gallerrens år 2016 - 2019. 
Då slammet borttransporteras så pass sällan stämmer inte mängden borttransporte-
rat slam med den producerade mängden slam över året. 

Tabell 9. Avfall från avloppsvattenbehandlingen år 2016 – 2019. 

Avfall Avfallskod Enhet 2016 2017 2018 2019 

Gallerrens 19 08 01 ton/år 2 2 1,3 1,2 

Slam, torr-
substans 

19 08 05 ton TS/år 17,75 18,22 17,37 19,99 

Producerat 
slam 

19 08 05 ton/år 71 117 116 116 

Bort-     
transporterat 
slam 

19 08 05 ton/år i.u. i.u. 145 155 

 

Även mindre mängder övrigt icke-farligt avfall i form av förpackningsavfall (wellpapp, 
papper, plast, metall), skrot, trä och kontorspapper uppkommer och samlas upp i 
godkända miljöstationer. De olika avfallsslagen källsorteras och omhändertas av 
LSR (Landskrona Svalöv Renhållnings AB). 

Verksamheten ger upphov till farligt avfall framförallt i form av spillolja, smörjmedel, 
batterier, elektronik och lysrör/lampor. Farligt avfall förvaras invallat. Mängderna är 
små och de bedöms inte heller framöver att bli av någon dignitet. Transporttillstånd 
för farligt avfall finns. 

9.3.2 Slamkvalitet 
Resultaten från utförda slamanalyser redovisas i tabell nedan liksom gällande gräns-
värden för metaller i avloppsslam avsett att användas för jordbruksändamål enligt 
förordning SFS 1998:944.1 Redovisningen avser medelvärden för respektive år be-
räknade med utgångspunkt från analyser på ett samlingsprov per halvår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Förordning (1998:944) om förbud m. m. i vissa fall i samband med hantering, inför-
sel och utförsel av kemiska produkter. 
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Tabell 10. Slamkvalitet år 2016-2019.  

Parameter Enhet Gränsvärden 2016 2017 2018 2019 

Torrsubstans, TS % - 25 15,6 15 17,2 

Glödförlust, GF %  - 59,1 67,6 72,15 71,0 

Kväve, N-tot mg/kg TS - 45 811 52 510 58 908 63 626 

Ammoniumkväve, 
NH4-N 

% av TS - 9 242 12 646 12 903 14 120 

Fosfor, P-tot % av TS - 16 473 20 759 24 358 23 951 

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 2,5 0,64 0,76 0,38 0,33 

Kadmium, Cd mg/kg TS 2 1,2 0,91 0,67 1,1 

Bly, Pb mg/kg TS 100 18 17,1 8,5 13,0 

Koppar, Cu mg/kg TS 600 212 150 142 139 

Zink, Zn mg/kg TS 800 337 428 385 390 

Krom, Cr mg kg TS 100 28 19,3 13,4 12,9 

Nickel, Ni mg/kg TS 50 18 19 13,7 13,7 

PAH, summa mg/kg TS 3* 0,24 0,31 0,21 0,30 

PCB, summa mg/kg TS 0,4* 0,013 0,023 0,004 0,0095 

Nonylfenol mg/kg TS 50* 0,89 2,5 0,6 0,83 

*Riktvärden enligt den så kallade slamöverenskommelsen om kvalitetssäkring vid användning av slam i 
jordbruket från 1994.  

 

Av redovisningen ovan framgår att medelmetallhalterna i slammet underskridit de re-
dovisade gränsvärdena. Under kvartal 4, år 2019, visade dock slammet försämrad 
kvalitet. Kadmiumhalten var då 2,4 mg/kg TS. Dessutom låg halterna av nickel, krom 
och bly högre än NSVA:s interna målvärden. Dessa parametrar kommer framöver att 
följas upp och bevakas. 

9.4 UTSLÄPP TILL LUFT INKLUSIVE LUKT OCH SMITTSPRIDNING 

9.4.1 Allmänt 
Verksamheten ger upphov till utsläpp i form av aerosoler och nedbrytningsprodukter 
vid syrefria förhållanden. Den kan även medföra uppkomst av lukt. Biologisk rening i 
ringkanalen sker utomhus. Övriga processteg är inbyggda. Förhållandena vad avser 
utsläpp till luft bedöms inte förändras avsevärt framöver.  

9.4.2 Aerosoler och smittspridning 
Avloppsvatten som behandlas vid ett avloppsreningsverk innehåller mikroorganismer 
av olika typer, t.ex. bakterier, virus och svampar.  

De sjukdomsframkallande bakterierna vid en avloppsreningsanläggning utgör i regel 
endast en liten del av det totala antalet bakterier. Det är främst aerosolbildning vid 
biobädden och pumpstationer som kan ge upphov till smittspridning då bakterier och 
andra skadliga mikroorganismer transporteras med dessa.  
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Aerosolspridningen är normalt begränsad till reningsverkets område och utgör där-
med inga problem för den yttre miljön. Enligt Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre 
plats för arbete, har olika undersökningar visat att redan på ett avstånd av 200 meter 
från ett avloppsreningsverk är antalet bakterier obetydligt jämfört med normala för-
hållanden. Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 400 meter från anläggningen. 
Området runt reningsverket är inhägnat. Tillgängligheten för allmänheten och andra 
verksamma i närområdet är därmed begränsad.  

9.4.3 Lukt 
Luktkällor från avloppsreningsverk kan delas upp i tre kategorier, kontinuerliga, fre-
kventa och tillfälliga luktkällor. Kontinuerliga luktkällor uppkommer exempelvis genom 
utsläpp av ventilationsluft från frånluftsventilation. Frekventa luktkällor uppkommer 
exempelvis i samband med hantering av rens och slam. Tillfälliga luktkällor uppkom-
mer exempelvis vid transporter, underhållsarbeten och driftstörningar.  

Svavelväte är den dominerande föreningen i avloppsvatten som ger upphov till stora 
luktemissioner. Vid driftstörningar som resulterar i högt pH kan även kväveföreningar 
(främst ammoniak) ge upphov till luktemissioner. Även slamhanteringen kan orsaka 
lukt. Utöver detta finns det ytterligare källor till lukt men effekten av dessa brukar vara 
försumbar i jämförelse med bidraget från svavel- och kväveföreningar. 

Lukt från ett avloppsreningsverk kan även kopplas till slamproduktion och slamhante-
ringen. Lukt från dessa källor har ofta en mer komplex sammansättning än avlopps-
vatten då den innehåller fler svavelföreningar och även flyktiga fettsyror. 

Renshanteringen är placerad inomhus. Slamavvattningen är också placerade inom-
hus i en ventilerad lokal. Producerat slam avvattnas i en centrifug och lagras på en 
platta utan övertäckning i cirka 3 månader. En del lukt kan avges framför allt vid bort-
transport av slam. 

Enligt SMHI är den förhärskande vindriktningen västlig till sydvästligt vilket ökar ris-
ken för luktstörning vid närliggande bostäder. Det har enligt NSVA inte förekommit 
klagomål på lukt de senaste åren.  

9.5 BULLER 

Det externa bullret härrör huvudsakligen från fläktar, pumpar och transporter. Ef-
tersom de flesta anläggningsdelar vid reningsverket, utom ringkanalen och slamplat-
tan, är placerade inomhus kan det bedömas att den typen av störning som genereras 
vid reningsverket är minimal.  

Vardagar under arbetstid kan buller förekomma i form av motorljud från fordon i sam-
band med tillsyn och transporter. Dörrar in till bulleralstrande anläggningsdelar ska 
hållas stängda. Transporter, framför allt i samband med tömning av slamlager, ska i 
möjligaste mån förläggas till tidpunkter då så få människor som möjligt vistas i när-
området. 

NSVA avser att innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för ljudnivåer från indu-
stri/verksamhet som anges i rapport 6538, vägledning om industri- och annat verk-
samhetsbuller: 

 Dagtid 50 dB(A) dagtid (kl 06-18) 

 Kvällstid 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) 

 Övrig tid 45 dB(A) 
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Den förändrade verksamheten bedöms därmed inte bidra till något störande omgiv-
ningsbuller. Det har enligt NSVA inte förekommit några klagomål på buller från verk-
samheten. Bullermätningar utförs vid behov.  

9.6 TRANSPORTER 

Verksamheten medför intransporter av kemiska produkter i form av fällningskemika-
lie och polymerer cirka 3-5 gånger per år. Den medför vidare uttransporter varav 
merparten utgörs av slam, och gallerrens cirka 1-2 gånger per år. Bortförsel av 
brännbara sopor sker cirka 1 gång varannan vecka. Därtill besöker drifttekniker re-
ningsverket cirka 3 gånger per vecka.  

In- och uttransporter sker normalt endast dagtid vardagar (07.00-16.00). 

Intransporter av fällningskemikalie sker i regel med fulla bilar liksom uttransporter av 
slam. Detta innebär att de stora inkommande och utgående godsmängderna sker 
med fulla bilar.  

Antalet transporter bedöms i öka något framöver jämfört med dagsläget.  

9.7 ENERGIFÖRSÖRJNING 

Energi används för uppvärmning och belysning av lokaler och varmvatten samt för 
drift av maskinell utrustning t.ex. pumpar. De mest energikrävande posterna i proces-
sen bedöms vara driften av jetluftarna och blåsmaskin. Elbehovet tillgodoses genom 
inköp.  

Tabell 11. Energianvändningen år 2016 - 2019 (MWh/år). 

År 2016 2017 2018 2019 

Elanvändning 205 169 196 186 
 

Förbrukningen av energi bedöms öka framöver jämfört med dagsläget. Den framtida 
förbrukningen beror dock även på processlösningar som väljs samt eventuella för-
ändrade krav på reningsgrad. 

9.8 RISK OCH SÄKERHET 

NSVA arbetar kontinuerligt med förebyggande arbete i form av besiktningar, kontrol-
ler, uppdateringar av rutiner och instruktioner för att eliminera risker. 

Senaste riskanalys upprättades 2006-02-21 och kommer att uppdateras under 2020. 

Ansökt verksamhet innebär ingen förändring med avseende på risk och säkerhet. 

9.9 KONTROLL AV VERKSAMHETEN 

NSVA har en väl fungerande egenkontroll och arbetar fortlöpande med att förbättra 
miljö- och kvalitetsarbetet.    

Egenkontrollen vid Röstånga avloppsreningsverk bedrivs enligt gällande kontroll-
program senast reviderat 5 november 2019. Egenkontrollprogrammet är upprättat i 
enlighet med förordningen 1998:901 om verksamhetsutövarens egenkontroll samt 
SNFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  



 

 
 

 
26 | 10292574  • NSVA, tillståndsansökan Röstånga avloppsreningsverk 

Egenkontrollprogrammet är också upprättat i enlighet med Naturvårdsverkets före-
skrifter, NFS 2016:6 om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbe-
byggelse, 2000:15 beträffande avloppsvatten, SNFS 1994:2 och 1998:4 beträffande 
slam. 

Varje år upprättar NSVA en miljörapport för verksamheten som lämnas till tillsyns-
myndigheten senast den 31 mars.  

10. KOMMANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

10.1 INLEDNING 

Utformningen av den planerade miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, framgår av 
nedanstående innehållsförteckning. Ansökan planeras utöver miljökonsekvensbe-
skrivningen att bestå av en huvudansökan, en teknisk beskrivning samt bilagor. För-
slag till innehållet i MKB med kommentarer redovisas nedan. 

10.2 SAMMANFATTNING 

Icke teknisk sammanfattning. 

10.3  ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Lika avsnitt 2 ovan. 

10.4  UPPDRAGET 

Formalia angående WSP Sverige AB:s uppdrag. 

10.5 PROJEKTBESKRIVNING 

Utdrag ur den tekniska beskrivningen om verksamheten. Innehåller även ett separat 
avsnitt om åtgärder för att begränsa miljöpåverkan. 

10.6 AVGRÄNSNINGAR 

Omfattningen av en MKB bör anpassas till den miljöpåverkan och andra effekter som 
verksamheten medför. Miljökonsekvensbeskrivningen planeras därför ha sin tyngd-
punkt på miljöfrågor som är relaterade till utsläppen av avloppsvatten till recipienten. 
Därutöver belyses även påverkan på mark och grundvatten, vatten- och energiför-
sörjning, användning och hantering av kemiska produkter, utsläpp till luft inklusive 
lukt- och smittspridning, buller, avfall, transporter, risker m.m. När det gäller transpor-
ternas miljöpåverkan redovisas antalet inkommande och utgående tunga transporter. 

10.7 LOKALISERING 

10.7.1 Övergripande 
Övergripande beskrivning av lokaliseringen.  

10.7.2 Planförhållanden 
Beskrivning av planförhållanden. 
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10.7.3 Övriga omgivningsförhållanden 
Övriga omgivningsförhållanden bland annat omfattande redovisning av skyddade 
områden som till exempel naturreservat, strandskydd, Natura 2000, riksintressen, to-
pografi, mark- och grundvattenförhållanden samt vindförhållanden. 

10.8 ALTERNATIV 

10.8.1 Nollalternativ 
En MKB ska bland annat innehålla en redovisning av konsekvenserna av att den pla-
nerade verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd, ett så kallat ”nollalterna-
tiv”. Syftet med redovisningen av ”nollalternativet” är att ge ett underlag för att kunna 
värdera vilken förändring verksamheten eller åtgärden medför ur miljösynpunkt. Nol-
lalternativet utgörs i detta fall av fortsatt befintlig verksamhet enligt gällande tillstånd. 

10.8.2 Ansökt alternativ 
Det ansökta alternativet innebär att befintligt avloppsreningsverk prövas om och di-
mensioneras ner till en kapacitet om 1 300 personekvivalenter motsvarande ett di-
mensionerande flöde på 530 m3/d. Det framtida utsläppet av fosfor kommer maximalt 
att uppgå till 0,3 mg/l och av BOD7 till 8 mg/l som månadsmedelvärden. Det framtida 
utsläppet av ammoniumkväve kommer maximalt att uppgå till 6 mg/l som medel-
värde under perioden juni-okt. 

För att ge en uppfattning om miljökonsekvenserna i det ansökta alternativet redovi-
sas även uppgifter om utsläpp från reningsverket under år 2017 – 2019. Dessa upp-
gifter redovisas endast i relevanta avsnitt i MKB:n och då parallellt med uppgifter av-
seende det ansökta alternativet.  

10.8.3 Alternativ lokalisering 
Redovisning i enlighet med resonemanget i kapitel 5.4 ovan.  

10.8.4 Alternativ process/utformning 
Redovisning i enlighet med resonemanget i kapitel 5.4 ovan.  

10.9 BEDÖMNINGSUNDERLAG 

10.9.1  Inledning 
Nedan redovisas den planerade omfattningen av detta avsnitt i kommande MKB. 

10.9.2  Nationella och regionala miljömål 
Nationella och regionala miljömål av relevans redovisas med kommentar om hur 
verksamheten berörs. 

10.9.3  Kommunala miljömål och miljöprogram 
Kommunala miljömål och andra dokument av relevans redovisas med kommentar 
enligt ovan.  

10.9.4  Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster redovisas. 

10.9.5 Recipient för utsläpp till vatten 
Förhållandena i Lilla Bäljane å redovisas.  
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10.10 MILJÖPÅVERKAN 

10.10.1 Inledning 
En MKB ska redovisa de inverkningar på miljön och människors hälsa som verksam-
heten medför. Här redovisas de olika ämnesområdena med bedömningar.  

10.10.2 Utsläpp till vatten 
Redovisning av utsläppen i nollalternativet och i det ansökta alternativet. Bedömning 
ur miljö- och hälsosynpunkt inkluderande inverkan på status och möjlighet att följa 
beslutade miljökvalitetsnormer i aktuella vattenförekomster.  

10.10.3 Mark och grundvatten 
Redovisning och bedömning av risken för påverkan på mark eller grundvatten.  

10.10.4 Energiförsörjning 
Redovisning/bedömning ur resurssynpunkt. 

10.10.5 Råvaror och kemiska produkter 
Redovisning/bedömning ur resurssynpunkt samt avseende miljöpåverkan/miljöfarlig-
het. 

10.10.6  Utsläpp till luft inklusive lukt och smittspridning 
Redovisning/bedömning ur miljö- och hälsosynpunkt.  

10.10.7 Buller 
Redovisning/bedömning avseende olägenheter i omgivningen.  

10.10.8  Avfall 
Redovisning/bedömning ur resurshushållningssynpunkt samt miljö- och hälsosyn-
punkt. 

10.10.9 Transporter 
Redovisning/bedömning av antalet transporter till/från verksamheten. 

10.10.10 Risk och säkerhetsfrågor 
Redovisning/bedömning av riskbilden ur miljö- och hälsosynpunkt. 

10.10.11 Referenser 
Rapporter, handböcker, DP, ÖP, vägledande dokument av olika slag. 
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultfö-
retag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av glo-
bal expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgi-
vare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, pla-
nerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella 
projektörer, konstruktörer och projektledare. Vi erbjuder håll-
bara lösningar inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur 
och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 medarbetare på 500 
kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsut-
veckling. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare. 
www.wsp.com 

 

 

  


