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Ordlista

Bräddat avloppsvatten Orenat avloppsvatten som släpps ut fr̊an ledningsnät

BOD5 och BOD7 Metod för att mäta biokemisk syreförbrukning.
Si↵ran 7 i BOD7 samt 5 i BOD5 syftar till antalet dygn
som provet förvaras, och resultatet visar
hur mycket av det organiska materialet som
oxiderats (Balmér 2015)

CODCr Kemisk syreförbrukning

MBR Membranbioreaktor

Ntot Totalkväve

pe Personekvivalenter. Det dagliga BOD7
utsläppet fr̊an en person, vilket
motsvarar 70 gram BOD7/dygn samt
200 liter vatten/dygn (HVMFS 2016:17)

Ptot Totalfosfor

Recipient Mottagare av avloppsvattnet före eller efter rening.
Kan vara ett vattendrag, sjö eller hav

SBR Sekventiell biologisk rening

Spillvatten Avloppsvatten som inkluderar bad-, disk- och
tvättvatten och förorenat vatten fr̊an industrier

VA Vatten och avlopp

VA-huvudmannen Kommun eller organisation som har huvudansvar
för VA-anläggningar (SFS 2006:412)

1 hush̊all 5 pe (HVMFS 2016:17)
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Sammanfattning

I denna studie undersöktes marknaden för småskaliga avloppsreningsanläggningar i syfte
att ta fram ett eller flera förslag för hantering av avloppsvatten för 50–200 hush̊all. Studi-
en utfördes p̊a uppdrag av Mälarenergi Vatten AB som ser ett ökat behov av avloppsre-
ningssystem p̊a Väster̊as landsbygd. Marknaden undersöktes genom en litteraturstudie där
avloppsreningsverk fr̊an olika leverantörer studerades och jämfördes. Utöver det granskades
vilka utsläppskrav som ställs p̊a reningssystem i den aktuella storleken samt vad som krävs
för att det renade avloppsvattnet ska kunna återanvändas för bevattning. Olika reningstek-
niker som är vanliga för mindre avloppsanläggningar studerades. För att bedöma de olika
avloppsreningsanläggningarna utformades en metod med poängsättning baserad p̊a krav i
lagstiftningen gällande skyddsniv̊aer samt i samr̊ad med Mälarenergi Vatten AB. Syftet med
metoden var att avgöra vilket eller vilka av avloppsreningsverken som är mest lämpliga att
använda utifr̊an kravbilden som ställdes. Bedömningsmaterial till metoden hämtades fr̊an
företagen i form av reningsprestanda.

Studien visade att det finns ett flertal småskaliga avloppsreningsverk samt en rad olika tek-
niker som var lämpliga för 50–200 hush̊all. Reningsverken som jämfördes kom fr̊an företagen
BioKube, Biovac, Conclean, Klaro, Topas och 4everegreen. Samtliga reningsverk levde upp
till hög skyddsniv̊a med avseende p̊a reduktion av Ntot, Ptot samt BOD. Reningsverken fr̊an
Conclean och Klaro fick högst poäng i jämförelsen och ans̊ags därmed som lämpligast. Av-
loppsanläggningar i storleken 50–200 hush̊all saknar utsläppskrav, det är i stället upp till
VA-huvudmannen i varje kommun att bestämma vilka utsläppsvillkor som ska gälla. Ar-
betet med återanvändning av renat avloppsvatten resulterade i att kraven för bevattning
presenterades. Det fastställdes däremot inte om det g̊ar att återanvända avloppsvatten fr̊an
reningsverken som undersöktes.

Utifr̊an studien g̊ar det inte att med säkerhet fastställa vilket system som är mest lämpligt
att använda p̊a Väster̊as landsbygd. I studien har endast reduktion av Ntot, Ptot och BOD
värderats, vilket ger en bra bild av systemets reningskapacitet men en bristfällig helhets-
bild. Vid anläggning av ett reningsverk behöver ytterligare parametrar som kostnad, total
miljöp̊averkan samt val av plats tas i åtanke. Dessa parametrar har inte lyfts i denna studie.
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2.1.2 Avgränsningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
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4.3 Jämförelse av reningsverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

Sedan flera decennier tillbaka har urbaniseringen av samhället p̊ag̊att i en oförminskad takt.
Dock har det under senare tid skett en skiftning i samhället; allt fler väljer att byta stor-
stadslivet mot livet p̊a landsbygden. Denna utveckling konstateras av statistik fr̊an SCB, där
utflyttningen fr̊an storstäder har ökat i förh̊allande till inflyttningen (SCB 2021). Den ökande
ruraliseringen kan innebära problem för VA-hanteringen. En växande landsbygd medför att
det uppst̊ar fler mindre samhällen, vilket omfördelar ansvaret för vem som blir verksam-
hetsutövaren gällande avloppsreningsverken (SFS 2006:412). Vid en sammanslutning med
fler än 20 hush̊all överg̊ar ansvaret fr̊an fastighetsägaren till VA-huvudmannen gällande VA-
leveranser, detta i enlighet med lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster. Vanligtvis
beslutas det att dessa omr̊aden ansluts till de kommunala reningsverken. Det kan dock bli
en dyr och resurskrävande process för b̊ada parterna d̊a även kunden f̊ar en ökande VA-taxa
i överenskommelse med kommunen, enligt vattentjänstlagen 34 § (SFS 2006:412). En utma-
ning som uppst̊ar för kommunen är att det blir sv̊art att förutse om ägandet inleds redan
fr̊an start eller överl̊ats efter 10–20 år, vilket i sin tur även p̊averkar valet av avloppslösning.

Idag finns det cirka 830 000 fastigheter i Sverige som inte har anslutet sig till det kommunala
VA-nätet (Beckman 2020). Mindre avloppsreningsverk, dimensionerade för 50–200 hush̊all,
faller ofta under denna kategori vilket ställer krav p̊a tekniska lösningar (Lidström 2013). Det
finns ett flertal olika reningstekniker för att behandla och rena avloppsvatten, men det som
genomsyrar de flesta reningsverk är att de best̊ar av tre reningssteg; mekanisk, biologisk och
kemisk rening. Avsikten är främst att rena det inkommande avloppsvattnet genom separation
av partiklar, nedbrytning av löst organiskt material samt reduktion av näringsämnen s̊asom
fosfor och kväve. Processerna i avloppsreningsverket behöver anpassas efter det inkommande
vattnet. Olika tekniker är lämpliga p̊a olika platser d̊a avloppsvattnets sammansättning och
kvalitet varierar beroende p̊a bland annat närliggande samhällen och industriernas utsläpp
och vattenanvändning samt kvaliteten p̊a dricksvattnet (ibid.).

Klimatförändringarna medför att medeltemperaturen i Sverige ökar, vilket gör att vatten-
brist blir ett växande problem (Stensen et al. 2019). Den ökande temperaturen förlänger
växtsäsongen och ökar avdunstningen, vilket i sin tur minskar vattentillg̊angen under som-
marhalv̊aret. Av dricksvattnet i Sverige kommer ungefär hälften fr̊an ytvatten medan den
andra halvan kommer fr̊an brunnar med naturligt och konstgjort grundvatten (ibid.). P̊a
landsbygden har det p̊a senare tid blivit vanligare att brunnar sinar, vilket har medfört att
bevattningsförbud har behövt införas (Svenskt Vatten 2018). Bevattning med renat avlopps-
vatten ger inte bara en möjlighet att ta tillvara p̊a vatten, utan även en fördel i att utnyttja
näringsämnena som finns i avloppsvattnet (Baresel et al. 2015a). I b̊ade Europa och andra
delar av världen återanvänds renat avloppsvatten till bevattning p̊a många h̊all, medan det är
mer ovanligt i Sverige (Hoyer 2019). P̊a exempelvis Gotland har renat avloppsvatten använts
för bevattning av jordbruksmark i ungefär 40 års tid.
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1.2 Syfte

Projektets syfte är att ge Mälarenergi Vatten AB ett eller flera förslag p̊a småskaliga renings-
system som kan hantera avloppsvatten fr̊an 50–200 hush̊all. Reningstekniker som används i
den aktuella storleksordningen ska undersökas med avsikt att f̊a en djupare först̊aelse kring
hur olika reningsprocesser fungerar, samt att reda ut vad som kan vara mest lämpligt utifr̊an
olika förutsättningar. Lösningarna ska uppfylla de lagar och krav som ställs p̊a avloppsrening.
Syftet är även att undersöka vilka krav som ställs p̊a det renade avloppsvattnets kvalitet för
att det ska kunna återanvändas till bevattning.

1.3 Fr̊ageställningar

1. Vilka reningstekniker för avloppsvatten är lämpliga för samhällen till en storlek av
50–200 hush̊all?

2. Vilket eller vilka avloppsreningsverk är mest lämpliga för 50–200 hush̊all utifr̊an reduk-
tionsgrad av Ntot, Ptot och BOD?

3. Vilka är utsläppskraven för dessa anläggningar?

4. Kan det renade avloppsvattnet fr̊an dessa system användas till bevattning av trädg̊ard
och åkermark?
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2 Metod

Projektet är en litteraturstudie som utfördes genom systematisk sökning av data och fakta
som rör sm̊askaliga avloppsreningsverk samt kvalitetsbedömning av data. En metod utveck-
lades för att genomföra en jämförelse av parametrar som är viktiga vid val av avloppsrenings-
verk. Detta genomfördes utifr̊an den information om avloppsreningsverken som erh̊allits.

2.1 Litteraturstudie

Litteraturstudien syftade till att besvara samtliga fr̊ageställningar. Insamling av information
för att kunna besvara dessa fr̊ageställningar har utförts genom att använda ett flertal olika
sökmotorer, främst Google, UU bibliotekets söktjänster, Google Scholar och DiVA. Insam-
landet av information som rör fr̊ageställning 1 om reningstekniker har främst g̊att ut p̊a att
finna färdigställda avloppsreningsverk fr̊an företag och undersöka vilka reningstekniker som
de använder sig av. Främst har Google använts för att hitta s̊adana leverantörer. I förstudien
utfördes en undersökning kring olika kommuner och vilka små avloppsreningsverk som finns
där idag. Denna undersökning resulterade i n̊agra av de förslag som presenteras i den här
rapporten. Det samlades in ytterligare information om reningstekniker som används i des-
sa avloppsreningsverk, främst genom sökning efter vetenskapliga artiklar och rapporter med
hjälp av ovan nämnda sökmotorer.

N̊agra av de vanligaste sökorden som användes vid inhämtning av information i denna rap-
port är följande:

Avloppsreningsverk AND 200 hush̊all
Avloppsvatten AND reningsteknik
Bevattning AND återanvänt vatten
EU-förordning om återanvändning av vatten
Miljöbalken
Minireningsverk
Skyddsniv̊a
Teknik AND små avlopp

Reningsverken som prioriterades inledningsvis kom fr̊an BioKube, Biovac och Topas d̊a dessa
framställdes som bra system i en rapport av Heinonen-Tanski och Matikka (2017). Rappor-
ten av Heinonen-Tanski och Matikka är en sammanställning av tidigare undersökningar inom
omr̊adet fr̊an åren 2003–2014 med fokus p̊a Sverige och Finland. Användning av nyckelord i
angivna sökmotorer resulterade i att fler reningsverk p̊aträ↵ades. Undersökningen av dessa
kunde fortg̊a om de var anpassade för 50–200 hush̊all, om det fanns lättillgänglig informa-
tion samt om företaget gav ett seriöst intryck. Prioriteringen av dessa reningsverk följde inte
n̊agon systematisk metod utan de valdes godtyckligt för att de var lämpliga för ändamålet.
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För b̊ade fr̊ageställning 3 gällande utsläppskrav och fr̊ageställning 4 gällande bevattning
med det renade avloppsvattnet, behövde lagar som reglerar utsläpp av avloppsvatten stu-
deras. För grundläggande information om när utsläpp av avloppsvatten f̊ar ske söktes in-
formation i miljöbalken (SFS 1998:808), miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) samt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Utsläppskrav för
avloppsreningsverk har hämtats ur Naturv̊ardsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) samt ur
Havs- och vattenmyndighetens författning om allmänna r̊ad om små avloppsanordningar för
hush̊allsspillvatten (HVMFS 2016:17). För att undersöka vad som gäller vid bevattning med
renat avloppsvatten studerades EU-lagstiftning kring detta. De förordningar som användes i
litteraturstudien var främst minimikrav för återanvändning av vatten (2020/741) och direk-
tivet om rening av avloppsvatten fr̊an tätbebyggelse (91/271/EEG).

I litteraturstudien har det lagts stor vikt vid året d̊a litteraturen publicerades. Inga källor
som publicerades innan år 2002 har legat till grund för den här studien, med undantag för
giltiga lagar som infördes tidigare än detta.

2.1.1 Datainsamling

Insamling av data gällande reningsprestanda för Ntot, Ptot och BOD för de olika renings-
verken utfördes b̊ade genom att hämta information fr̊an företagens hemsidor om data kunde
återfinnas där, men även genom direkt personlig kontakt med företaget b̊ade genom e-post
och per telefon. Syftet med kontakten med företagen var att klargöra vilken data för re-
ningsprestanda som var relevant för reningsverket av intresse samt att inhämta data om
den saknades p̊a företagets hemsida. Data gällande reningsprestanda användes sedan för att
kunna besvara fr̊ageställning 2.

2.1.2 Avgränsningar

Reningsverken bedömdes utifr̊an reduktion av Ntot, Ptot och BOD. En avgränsning var att
fastställa dessa tre parametrar eftersom det sker reduktion av fler ämnen i avloppsvattnet
som skulle kunna vara av intresse. Det finns många aspekter som kan vara intressanta för
Mälarenergi Vatten AB att ta hänsyn till vid val av avlopppsreningsverk. Det enda som
undersökts inom ramarna för projektet är reningsgrad och hur m̊anga personekvivalenter re-
ningsverken var anpassade för. Kostnad, total miljöp̊averkan och underh̊all är n̊agra viktiga
parametrar som studien inte berör.

I arbetet har en bedömningsmetod tagits fram i syfte att jämföra reningsgrad mellan olika av-
loppsreningsverk. Det finns flera företag som kan leverera reningsverk för 50–200 hush̊all men
som inte nämnts i rapporten. Antalet reningsverk som presenterades i arbetet avgränsades
till sex stycken. Metoden kan användas för att komplettera jämförelsen med ytterligare al-
ternativ förutsatt att det finns tillgänglig reningsprestanda.

Olika reningstekniker presenterades för att kunna besvara fr̊ageställning 1. Valet av renings-
tekniker var en avgränsning. De tekniker som presenterats kommer främst fr̊an de sex re-
ningsverken som studerades.
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2.2 Jämförelsemetod för avloppsreningsverk

En jämförelsemetod togs fram för att kunna presentera lämpliga reningsverk till uppdrags-
givaren. Denna metod bestod av en matris som jämförde viktiga parametrar kopplat till
reningsverken. Den avgörande parametern vid jämförelsen var hur väl vattnet uppfyller de
utsläppskrav som finns. Denna metod används för att besvara fr̊ageställning 2.

För att kunna utföra en jämförelse om huruvida utsläppskraven uppfylls, samlades prestan-
dadeklarationer och tekniska beskrivningar in fr̊an företagen som levererar reningsverken.
Fr̊an dessa erhölls reduktionsdata för Ntot, Ptot och BOD som sedan jämfördes utifr̊an en
poängskala med fyra poängsteg vilket presenteras i Tabell 1. Poängen 0, 1 och 2 i matrisen
bygger p̊a gränserna för normal och hög skyddsniv̊a enligt Havs- och vattenmyndighetens
allmänna r̊ad om små avloppsanordningar för hush̊allsspillvatten (HVMFS 2016:17). Eftersom
de allmänna r̊aden inneh̊aller krav p̊a reduktion för Ntot, Ptot och BOD för skyddsniv̊aerna
var det dessa parametrar som användes som grund för jämförelsen av utsläppskraven. Ett
avloppsreningsverk tilldelades noll poäng om kraven för normal skyddsniv̊a inte uppn̊addes
och ett poäng om kraven var uppfyllda. Tv̊a poäng tilldelades ett reningsverk om kraven för
hög skyddsniv̊a var uppfyllda. Gränsen för högsta poäng sattes i muntlig överenskommelse
med Mälarenergi Vatten AB. Gränsen för kvävereduktionen motiveras även med hjälp av
Naturv̊ardsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) som anger att för 10 000 pe eller mer ska
kvävereduktionen vara minst 70 %. Poängsättningen av de tre parametrarna i Tabell 1 re-
sulterade i en slutgiltig totalpoäng för varje reningsverk.

Tabell 1: Poängsättning utifr̊an reduktion av Ptot, Ntot och BOD

Ämne
Poäng

0 1 2 3

BOD <90 % - 90 - 94,9 % � 95 %

Ntot - <50 % 50 - 69,9 % � 70 %

Ptot <70 % 70 - 89,9 % 90 - 94,9 % � 95 %

2.3 Osäkerhetsanalys

Tv̊a olika osäkerhetsanalyser genomfördes för resultaten som kom fr̊an jämförelsemetoden
med poängsättningssystemet. Den första osäkerhetsanalysen syftade till att utreda huruvida
den givna datan fr̊an prestandadeklartioner och tekniska beskrivningar var tillförlitlig. Ytter-
ligare faktorer som analyserades och diskuterades var val av plats, avrundning av den givna
datan samt intervallen mellan de olika poängkriterierna.

Den andra osäkerhetsanalysen utfördes för att ta reda p̊a poängsättningsmodellens tillförlitlighet.
För att se hur representativ poängen som reningsverken erhöll var beräknades en avvikelse.
Detta genomfördes endast för fosfor och kväve. För de resultat där 2 poäng erhölls beräknades
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denna avvikelse med ekvation (1) där xm är medelvärdet av intervallet för 2 poäng som
användes vid poängsättningen och xi är reningsverkets reduktionsgrad. En hög positiv av-
vikelse innebar att ett reningsverk var nära att f̊a 3 poäng. Om avvikelsen i stället var ett
stort negativt värde indikerade det p̊a att reningsverket var närmare gränsen till 2 poäng
än 3 poäng. Ett värde närmare noll innebar en lägre osäkerhet. Ett tröskelvärde p̊a 10 %
sattes i de fall där 2 poäng erh̊allits. En osäkerhet p̊a mindre än 10 % accepterades, medan
en osäkerhet p̊a mer än 10 % tolkades som en l̊ag p̊alitlighet i poängsättningen.

xi – xm
xm

· 100 (1)

För de resultat där 3 poäng erhölls beräknades avvikelsen med ekvation (2) där xn är
gränsvärdet som krävdes för att erh̊alla poäng 3 och xi är reningsverkets reduktionsgrad.
En större avvikelse fr̊an gränsvärdet indikerade p̊a en högre reduktionsgrad och därmed en
l̊ag osäkerhet. Ett lägre värde p̊a avvikelsen indikerade p̊a en hög osäkerhet.

xi – xn
xn

· 100 (2)

För reningsverket Topas Plus 400 utfördes osäkerhetsanalysen för b̊ade 50 % och 80 % re-
duktion av kväve eftersom detta var gränserna för intervallet som prestandadeklarationen
angav. Även medelvärdet för intervallet beräknades och analyserades.
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3 Resultat

3.1 Krav och lagar

3.1.1 Tillst̊and för utsläpp av avloppsvatten

Vid inrättande av nya avloppssystem och reningsverk för att rena avloppsvatten finns det
lagar och bestämmelser att ta hänsyn till som skyddar människor och miljön fr̊an potenti-
ellt farliga utsläpp. Det renade avloppsvattnet som släpps ut fr̊an avloppsreningsverk klassas
som miljöfarlig verksamhet i enlighet med 9 kap. 1 § miljöbalken (SFS 1998:808). Vidare
behandlar 28 kap. miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) fr̊agan om tillst̊andsplikt och
anmälningsplikt för olika dimensioner av reningsverk. I 28 kap. 4 § miljöbalken anges att verk-
samheten omfattas av anmälningsplikt C eftersom storleksskalan p̊a 50–200 hush̊all motsvarar
250–1000 pe och därmed är mindre än 2000 pe men större än 200 pe. Anmälningsplikten in-
nebär att en anmälan till tillsynsmyndigheten måste vara gjord för att reningsverket ska f̊a
sättas i drift enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

Lagstiftningen för stora och små avloppsreningsverk skiljer sig fr̊an varandra. Små eller en-
skilda avlopp är ocks̊a en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (SFS 1998:808)
och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) som utfärdats
med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken (SFS 1998:808) behandlas tillst̊andsplikten för dessa. I
13 § (SFS 1998:899) anges att en ny avloppsanordning omfattas av tillst̊andsplikt. Det gäller
d̊a vattentoaletter ska anslutas till en ny avloppsanordning s̊aväl som när de ansluts till en
gammal avloppsanordning (SFS 1998:899). Små eller enskilda avlopp omfattas allts̊a av till-
st̊andsplikt medan reningsverk i storleken 200–1999 pe endast omfattas av anmälningsplikt.

3.1.2 Reningskrav

Det finns gränsvärden och krav för det renade avloppsvattnet som g̊ar ut i naturen. Fokus
ligger p̊a de faktorer som har störst negativ inverkan p̊a det akvatiska ekosystemet, det vill
säga fosfor, kväve samt organiskt material; BOD7 och CODCr. För kontroller och riktlinjer av
utsläppskrav gällande avloppsvatten används i Sverige Naturv̊ardsverkets föreskrifter (NFS
2016:6) som en vägledning. I enlighet med 1 § gäller rening och utsläppskrav för avloppsvatten
endast för tätbebyggelser med 2000 pe eller mer, vilket betyder att gränsvärden för 200–1999
pe inte finns med i lagstiftningen. Det som avgör vilka utsläppskrav som gäller är storleken
p̊a tätbebyggelsen (antalet personekvivalenter) och inte avloppsreningsverkens storlek (NFS
2016:6). Avsaknaden av riktlinjer kring gränsvärden för 200–1999 pe resulterar i att varje fall
kommer att bedömas enskilt. Det är VA-huvudmannen för varje kommun som bedriver och
ansvarar för att avloppsvattnet är i rent skick när det släpps ut (Lidström 2013). Mälarenergi
Vatten AB har tagit fram gränsvärden för Flintavik reningsverk, som är dimensionerad för
200–1999 pe, vilket presenteras i Tabell 2 (Mälarenergi Vatten AB 2021). Detta är ett exempel
p̊a hur utsläppsvillkoren kan vara för ett reningsverk i denna storlek.
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Tabell 2: Gränsvärden fr̊an Flintavik reningsverk (Mälarenergi Vatten AB 2021), samt gränsvärden
för utsläpp av avloppsvatten fr̊an tätbebyggelser för olika antal personekvivalenter (NFS 2016:6).
Samtliga värden presenteras i form av ett årsmedelvärde

Parameter
Högsta koncentration
Flintavik reningsverk

(200 – 1999 pe)

Högsta koncentration
(2000 – 9999 pe)

Högsta koncentration
(10 000 – 100 000 pe)

BOD7 15 mg/l 15 mg/l 30 mg/l

CODCr - 70 mg/l 125 mg/l

Ntot - - 15 mg/l

Ptot 0,3 mg/l - -

Naturv̊ardsverkets föreskrifter har dock inga gränsvärden för totalfosfor (NFS 2016:6). I EU:s
avloppsdirektiv, 91/271/EEG (Bilaga 1, Tabell 2), finns utsläppskrav för totalfosfor där hal-
terna inte f̊ar överskrida 1 mg/l eller 2 mg/l beroende p̊a tätbebyggelsens storlek. Halterna
av fosfor är redan betydligt lägre i Sverige, vilket leder till att gränsvärden för fosfor inte är
nödvändigt i Naturv̊ardsverkets föreskrifter (Naturv̊ardsverket 2021). Däremot måste Sveri-
ge följa de kontrollkrav i 12 § (NFS 2016:6), där krav p̊a att kontrollera bland annat halter
av Ptot måste uppfyllas. I föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) finns krav p̊a att ge-
nomföra och redovisa en miljörapportering för samtliga utsläpp och halter som det utg̊aende
vattnet har. Tröskelvärden för näringsämnena fosfor respektive kväve framkommer i Bilaga
1 i Naturv̊ardsverkets föreskrifter (NFS 2016:8), där Ptot har ett gränsvärde för utsläpp till
vatten p̊a 100 kg/̊ar och Ntot 6000 kg/̊ar. Vid utsläpp till mark till̊ats högre halter, där Ptot
har ett tröskelvärde p̊a 5000 kg/̊ar och Ntot 50 000 kg/̊ar (Naturv̊ardsverket 2022a).

Kontroller och mätningar av utsläppen krävs för avloppsanläggningar i storleken 200–1999
pe. Provtagning och mätningar bör genomföras för samtliga avloppsreningsverk som utg̊ar
fr̊an antalet personekvivalenter och inte storleken p̊a avloppsreningsverket. Det som framg̊ar
i 11 § i punkt 3 och 4 (NFS 2016:6) sammanställs i Tabell 3, där det lyfts fram vilka specifika
kontroller som måste genomföras.

Tabell 3: I NFS 2016:6 framg̊ar i 11 § vilka kontroller varje avloppsreningsverk måste genomföra
utifr̊an andel personekvivalenter (NFS 2016:6)

3. Kontroll av utsläpp
(500 – 1 999 pe)

4. Kontroll av utsläpp
(200 – 499 pe)

Renat utg̊aende avloppsvatten

Mätningar av vattenflöde
och provtagning för
flödseproprotionellitet tas
regelbundet.

Provtagning som genomförs
med ett delprov var tionde
minut.

Bräddat avloppsvatten

Med hjälp av mätningar
och registrering fastställs
bräddningsfrekvens samt
bräddad volym varje dygn.

-

12



3.1.3 Skyddsniv̊aer

I vissa omr̊aden kan det ställas högre krav p̊a reningen för små avloppsanläggningar om
det finns risk för negativ p̊averkan utifr̊an hälso- och miljöskydd. Det kan vara aktuellt för
att exempelvis förhindra att grundvatten förorenas eller om utsläpp sker i närheten av en
badplats (HVMFS 2016:17). Med små avloppsanläggningar menas de som renar avloppsvat-
ten fr̊an ett eller en handfull hush̊all (Naturv̊ardsverket 2008). För att kunna anlägga små
avloppsanläggningar krävs tillst̊and (SFS 1998:899). Havs- och vattenmyndigheten har pre-
senterat en författning med allmänna r̊ad om små avloppsreningsverk som kan ge vägledning
vid tillst̊andsansökan (HVMFS 2016:17). De allmänna r̊aden i författningen är relevanta för
avloppsanläggningar anpassade för högst 25 pe, vilket motsvarar 5 hush̊all. Det finns olika
skyddsniv̊aer att förh̊alla sig till och det är antingen normal eller hög skyddsniv̊a som är
aktuellt för ett specifikt omr̊ade. Oavsett vilken niv̊a reningsverken ska uppfylla finns det
grundläggande krav som ska uppfyllas enligt författningen. Det kan exempelvis vara att dag-
vatten inte ska ing̊a i reningen samt att funktionen ska vara enkel att kontrollera (ibid.).
D̊a normal skyddsniv̊a ska uppn̊as utifr̊an hälsoskydd ligger fokus p̊a smittämnen, lukt, hy-
gien och förorening av bad-, grund- och dricksvatten. Hög skyddsniv̊a gäller om det utöver
dessa exempelvis krävs extra reningssteg för att minska halten av en specifik restprodukt.
Ett omr̊ade som måste uppfylla hög niv̊a för hälsoskydd behöver inte nödvändigtvis upp-
fylla samma niv̊a utifr̊an miljöskydd. Skillnaden mellan normal och hög skyddsniv̊a utifr̊an
miljöskydd grundar sig främst i olika utsläppskrav, se Tabell 4 (ibid.).

Tabell 4: Krav p̊a reduktionsgrad för olika skyddsniv̊aer (HVMFS 2016:17)

Ämne Normal skyddsniv̊a Hög skyddsniv̊a Utg̊aende vatten*

BOD 90 % 90 % 30 mg/l

Ntot - 50 % 40 mg/l

Ptot 70 % 90 % 3 mg/l (Normal), 1 mg/l (Hög)

*Det utg̊aende vattnet har omvandlats för att kunna relatera halterna till skyddsniv̊aerna.
Det baseras p̊a antagandet att en normalperson avger 170 l spillvatten per dygn (HVMFS
2016:17).

3.1.4 Prestandadeklaration och CE-märkning

Avloppsprodukter är inkluderat i kategorin byggprodukter. S̊adana som omfattas av harmo-
niserad standard måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta (Boverket 2022). För
minireningsverk anpassade för upp till 50 pe finns det tv̊a typer av harmoniserade standarder
(Havs och Vattenmyndigheten 2020). Den ena gäller för förtillverkade avloppsanläggningar i
de fall där anläggningen är avsedd att rena obehandlat avloppsvatten, medan den andra gäller
förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten. I prestandadeklarationen
ska det framg̊a hur många personekvivalenter produkten är avsett för, samt reningsgraden
angiven i procent.
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3.2 Reningstekniker

Teknikerna som används i småskaliga reningsverk ser olika ut och för att f̊a en djupare
först̊aelse presenteras n̊agra av dessa i det här avsnittet. För att rena avloppsvatten krävs
reningssteg som bland annat reducerar fosfor, kväve och organiskt material. De huvudsakliga
stegen best̊ar av mekaniska, kemiska och biologiska reningstekniker (Lidström 2013), hur
dessa kombineras varierar mellan olika teknikerna.

3.2.1 Aktivslamprocess

Aktivslamprocess är en biologisk teknik för rening av avloppsvatten (Falk 2020). Tekni-
ken baseras p̊a luftningsbassänger och sedimenteringsbassänger. Avloppsvattnet som ska re-
nas inkommer först till en luftningsbassäng som inneh̊aller mikroorganismer, näringsämnen
och organiskt material. I luftningsbassängen bryts det organiska materialet i avloppsvattnet
ned och mikroorganismerna växer. Nedbrytningen kräver en hög koncentration av syre som
tillsätts genom bl̊asmaskiner. Under nedbrytningen bildas flockar som kommer fr̊an det ned-
brutna organiska materialet. När flockarna har bildats kan sedan andra partiklar absorberas
till flocken och slutligen sedimenteras. Genom att separera det sedimenterade materialet i
en sedimenteringsbassäng kan det renade vattnet tas ut ur processen. Fr̊an sedimenterings-
bassängen återtas en del av slammet till luftningsbassängen för att återigen bli en del av det
aktiva slammet. Resterande del av slammet tas ut som överskottsslam (ibid.).

Biologisk rening av kväve kan genomföras i en aktivslamprocess (Falk 2020). Traditionellt
genom efterdenitrifikation och fördenitrifikation. I b̊ada fallen sker kvävereningen genom en
luftad aerob fas och en oluftad anaerob fas. Ammonium omvandlas till nitrit och sedan till
nitrat med hjälp av bakterier i den luftade fasen via nitrifikation. Nitrifikationen gynnas av
ett pH-värde mellan 6 och 9, hög temperatur och att slampartiklarna rör sig i den luftade
tanken länge (Lidström 2013). Nitratet som bildas omvandlas sedan till kvävgas via denitri-
fikation i den anaeroba fasen. Den här processen drivs av bakterier som har förmågan att
utnyttja syreatomen i nitratmolekylen vid syrebrist. Utöver dessa kvävereducerande proces-
ser kommer kväve även assimileras i mikroorganismer eftersom näringsämnet krävs vid deras
tillväxt (ibid.).

Aktivslamprocesser har en e↵ektivitet p̊a ungefär 90–95 % gällande BOD (Falk 2020). Utöver
det renas även avloppsvattnet fr̊an kväve till 20–30 % utan biologisk kväverening och ungefär
50–70 % med biologisk rening. Även fosfor i avloppsvattnet renas till ungefär 20–30 % och
patogener fr̊an 53 till 99,99 % (Naturv̊ardsverket 2007).

3.2.2 Sekventiell biologisk reaktor

I sekventiella biologiska reaktorer (SBR) sker reningen stegvis (Bengtsson et al. 2019). Därför
finns oftast flera parallella reaktorer för att inflödet av avloppsvatten ska ske kontinuerligt.
Reningsprocessen best̊ar av en fyllnadsfas, reaktionsfas, sedimenteringsfas, dekanteringsfas
och ibland även en vilofas. I kommunala SBR-anläggningar tar normalt en cykel, vilket in-
kluderar alla faser, 4–12 timmar att genomföra.
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I första steget av reningsprocessen inmatas avloppsvattnet till reaktorn (Bengtsson et al.
2019). När inmatningen är slutförd inleds nästa steg i processen som är reaktionsfasen. I
reaktionsfasen tillkommer inte n̊agot nytt avloppsvatten till reaktorn. I stället sker en om-
blandning och luftning i reaktorn som sedan upphör för att inneh̊allet ska kunna sedimentera.
Slammet sjunker d̊a till botten och renat vatten kan dekanteras ut ur reaktorn innan cykeln
börjar om.

När reaktorn fylls är koncentrationen av föroreningar som störst (Bengtsson et al. 2019).
D̊a är även mikroorganismernas nedbrytningshastighet som störst eftersom den beror p̊a
föroreningarnas koncentration. Under nedbrytningen är syrebehovet högt d̊a syre behövs för
att oxidera det organiska materialet. När koncentrationen av föroreningarna sjunker, minskar
ocks̊a nedbrytningshastigheten d̊a de p̊averkas av varandra.

Under tiden syrgas tillsätts till reaktorn omvandlas ammoniumet i avloppsvattnet till nitrat
genom nitrifikation (Bengtsson et al. 2019). När syrgas inte längre förs in i reaktorn omvandlas
nitratet till kvävgas via denitrifikation. Hur l̊anga de syrerika och syrefattiga perioderna
är kan bestämmas genom en minimal och maximal tid som s̊adant förh̊allande f̊ar r̊ada
eller genom annan styrning. I SBR-reaktorer är det lämpligt att styrningen sker utifr̊an
nitratkoncentrationen. Det innebär att de olika perioderna tar slut d̊a koncentrationen n̊ar en
viss niv̊a. Att styrningen inte görs mot ammoniumkoncentrationen beror p̊a att den endast
ökar vid tillförsel av avloppsvatten och inte vid denitrifikation (ibid.). SBR tekniken kan
uppn̊a en reningskapacitet där 89,6 % kväve och 97,5 % fosfor kan renas bort (Li et al.
2019). Tekniken används i reningsverk av varierad storlek. Det finns företag som använder
SBR-teknik för att rena avloppsvatten för upp till 50 pe (Biovac u.̊a). Det finns ocks̊a företag
som använder SBR-teknik men som har kapacitet att rena avloppsvatten för upp till 5000 pe
(Klaro 2022).

3.2.3 Membranbioreaktor

En membranbioreaktor (MBR) är en aktuell reningsteknik för att avskilja det biologiska
slammet fr̊an avloppsvattnet (Lebron et al. 2021). MBR är i huvudsak en utvecklad form av
den traditionella aktivslamprocessen i kombination med membranfiltrering. Vid konventionell
avloppsrening avskiljs det biologiska slammet fr̊an avloppsvattnet i sedimenteringsbassänger
genom att utnyttja gravitationen (Lidström 2013). Vid den biologiska reningsprocessen sedi-
menterar sedan inte allt aktivt slam fullständigt, utan lättare och mindre partiklar följer med
avloppsvattnet, vilket gör att mikroplaster och läkemedelsrester lättare n̊ar recipienten (Park
et al. 2015). Genom tillämpning av en MBR kan det biologiska slammet separeras fr̊an av-
loppsvattnet med hjälp av ett membran som kan ha en porstorlek fr̊an 0,02 µm upptill 0,4 µm.
Fördelen med en MBR är att porerna är s̊a pass små att de möjliggör en hög avlägsningse↵ekt
av partikelbundna föroreningar s̊asom organiskt material och andra mikroföroreningar som
bakterier och virus. Detta gör det mer e↵ektivt att separera mikroföroreningar fr̊an avlopps-
vattnet med en MBR än konventionell biologisk rening av slammet. Vidare ger en MBR längre
retentionstid, som vanligtvis är det hastighetsbegränsande steget vid konventionell rening,
vilket ersätter behovet av en separat sedimenteringstank (Lebron et al. 2021). I dagsläget
finns ingen garanti p̊a att läkemedelsrester och mikroplaster avlägsnas genom MBR, men vid
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ett införande av läkemedelsrening kommer en MBR underlätta reningsprocessen, d̊a merpar-
ten av det biologiska slammet redan avlägsnats (Baresel et al. 2015b).

Ett återkommande problem är beläggning av slam p̊a membranfibrerna som täpper till po-
rerna, och p̊a s̊a vis ger en minskning av membranets permeabilitet (Lidén 2020). Det orsakar
komplikationer för genomträngligheten för vattnet, vilket i sin tur ökar trycket och p̊averkar
elförbrukningen som ökar över tiden i och med en ökad mängd vatten. En lösning som Stock-
holm Vatten och Avfall genomfört i en ombyggnation av Henriksdals reningsverk är att l̊ata
luft pumpas upp underifr̊an genom membranfiberna (Stockholm Vatten och Avfall 2022).
Dessa fibrer är inte helt åtdragna i syfte att underlätta den rotation som uppst̊ar av luftning,
vilket s̊aledes leder till att slam-partiklarna lossnar. För ytterligare rengöring av membran-
fibrerna sker tillsatser av kemikalier i form av oxal- eller citronsyra, men även hypoklorit
(Andersson et al. 2021). Vid användning av MBR teknik kan 92 % av den totala fosforn
förväntas renas bort och 89 % av den totala kvävehalten (Monclús et al. 2010).

3.2.4 Kemisk fällning

Kemisk fällning är en teknik som främst används för att rena bort fosfor fr̊an vattnet men
det kan även vara för att minska mängden BOD7 och metaller (Svenskt Vatten 2013). I
avloppsvattnet brukar fosfor förekomma i b̊ade organisk och oorganisk form. De tv̊a vanli-
gaste oorganiska formerna som finns är polyfosfat och ortofosfat. När den kemiska fällningen
inleds adderas ett fällningsmedel som brukar utgöras av aluminium- eller järnföreningar (Av-
loppsguiden u.̊a.a). För att resultatet av fällningen ska bli lyckat bör kemikalien doseras i
l̊ag volym under stor turbulens s̊a att kemikalien kan blandas om ordentligt (Svenskt Vatten
2013). Fällningskemikalien skapar en utfällning av fosfor (ortofosfat) som flockar ihop sig och
sjunker till botten. Kvar blir d̊a en hydroxidfällning som även den sjunker till botten och
sedimenterar. P̊a vägen ner kan den binda till föroreningar i vattnet och p̊a s̊a vis samlas de
upp och renas bort. Avloppsvattnet leds sedan l̊angsamt, för att undvika turbulens och att
flockarna sl̊as sönder, till en flockningsbassäng där flockarna kan binda till varandra och växa
sig större för att sedan avskiljas fr̊an vattnet genom sedimentering, flotation och filtrering.
Vid användning av kemisk fällning kan en fosforreduktion p̊a 80–95 % förväntas (ibid.).

Det finns flera typer av fällningskemikalier som kan användas (Svenskt Vatten 2013). Tre
olika sorter av aluminiumsalter, b̊ade tv̊a- och trevärda järnsalter, polymerer som är an-
tingen anjon-, katjon- eller nonjonaktiva, polyaluminiumklorid som kan inneh̊alla järn eller
olika typer av katjonpolymerer och slutligen kalk. Valet av fällningskemikalie beror bland
annat p̊a hur e↵ektiv reningen ska vara, kostnaden av kemikalien, hur mycket slam som bil-
das samt avloppsvattnets pH och alkalinitet. Alla fällningskemikalier har ett spann där de
är som mest stabila, vid för l̊aga eller för höga pH-värden kommer lösligheten att vara stor
och de kommer därmed lösas upp och inte bilda flockar (ibid.). Därav mäts pH-värdet in-
nan fällningskemikalien kan doseras (Bladfors 2004). Alkaliniteten är ett m̊att p̊a hur stort
tillskott av vätejoner vattnet klarar av innan det sker en pH-sänkning. Vid tillsättningen av
vissa fällningskemikalier frigörs vätejoner och därmed riskerar pH att sänkas om det är för
l̊ag alkalinitet.
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I ett reningsverk kan fällningskemikalien tillsättas vid olika steg i reningsprocessen (Svenskt
Vatten 2013). Det finns därmed fyra typer av fällning: förfällning, efterfällning, direktfällning
och simultanfällning. Vid höga halter av fosfor i vattnet kan flera av dessa typer kombineras
och det kallas d̊a för flerpunktsfällning.

Förfällning
Om fällningskemikalien tillsätts före den biologiska reningen kallas det förfällning (Svenskt
Vatten 2013). När fällningskemikalien tillsätts bildas flockar redan innan den biologiska re-
ningen inträ↵ar, vilket leder till att en stor del av fosfor kan renas bort med hjälp av filter i
ett tidigt skede av reningsprocessen. Denna typ av fällning genomförs vanligen med järnklorid
eller polyaluminiumklorid.

Efterfällning
Efterfällning fungerar motsatt mot hur förfällning fungerar d̊a fällningskemikalier tillsätts ef-
ter den biologiska reningen (Svenskt Vatten 2013). Denna typ av fällning kan innefatta en mel-
lansedimentering som inträ↵ar efter den biologiska reningen men innan fällningskemikalien
tillsätts. Detta krävs om det är ett reningsverk som även har en aktivslamanläggning, d̊a
mellansedimenteringen är viktig för att slammet inte ska bli behandlat med kemikalier.

Direktfällning
Vid direktfällning används ingen biologisk rening, utan direkt efter den mekaniska reningen
tillsätts fällningskemikalien (Snis et al. 2014). Därefter kommer eventuellt en flocknings-
bassäng som följs av en eftersedimentering. Fällningstekniken är e↵ektiv för rening av fosfor
men den kan endast rena bort det kväve och BOD7 som är bundet till partiklar (Svenskt
Vatten 2013). Denna teknik är allts̊a inte lämplig för avloppsvatten som inneh̊aller stor andel
av löst kväve och BOD7. Mellan 60–80 % BOD kan renas bort, fosfor kan reduceras till 90
% och kvävereningen är 15 % (Naturv̊ardsverket 2007).

Simultanfällning
Det som gör att simultanfällning skiljer sig fr̊an de övriga fällningstyperna är att den kemiska
reningen sker samtidigt som den biologiska reningen (Svenskt Vatten 2013). Fällningskemikali-
en kan tillsättas antingen i flockningsbassängen eller precis före. Simultanfällning kombineras
alltid med aktivslamprocessen. P̊a grund av att b̊ade den biologiska och kemiska reningen
sker samtidigt, kommer bioslammet att inneh̊alla en större andel oorganiskt material. Detta
leder till att den totala slamhalten i bassängerna behöver ökas för att bibeh̊alla samma pro-
centuella andel mikroorganismer, vilket kan likställas med en flockningsbassäng utan kemisk
rening. Vid denna typ av fällning används vanligen b̊ade tv̊a- och trevärt järn samt polyalu-
miniumklorid som fällningskemikalie (ibid.). Vid användning av simultanfällning kan mer än
90 % BOD renas bort, den totala kvävereningen är mellan 20–30 % och totala fosforreningen
är mer än 90 % (Naturv̊ardsverket 2007).
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3.2.5 Markbaserad rening

Markbaserad rening definieras som att marken ska utgöra en väsentlig del av reningsprocessen
(Avloppsguiden u.̊a.b). Det finns flera olika typer av markbaserad avloppsvattenrening där
tre av de vanligaste är infiltration, markbädd och biomoduler (Svenskt Vatten 2013). Biobädd
är en annan reningsteknik där samma principer används som vid markbaserad rening men
p̊a ett mer konstgjort sätt. I praktiken anläggs dock ofta anläggningar som är kombinationer
av markbädd och infiltration. B̊ade markbädd och infiltration bygger p̊a att avloppsvattnet
renas genom att det strömmar i ett omättat flöde vertikalt genom anläggningen (Ridder-
stolpe 2009). Vid omättade flöden är b̊ade filtreringen av partiklar och syreförsörjningen till
biologiska processer mer e↵ektiva än vid mättade flöden. Markbaserade anläggningar byg-
ger ofta p̊a självfall och inleds med att vattnet passerar en trekammarbrunn och därefter
sprids över ett markomr̊ade via en fördelningsbrunn och fördelningsledningar. Markbaserade
anläggningar kräver en stor yta och är komplicerade att b̊ade reglera och provta, men är
däremot resurssn̊ala, lättskötta och t̊aliga (Naturv̊ardsverket 2007). Den biologiska nedbryt-
ningen som sker i markbaserade system är mycket beroende av en fungerande luftning (Palm
et al. 2012). Om luftningen upphör sker ofullständig nedbrytning vilket gör att biofilmen
sätts igen och anläggningen slutar fungera.

Markbaserad rening har en förmåga att reducera parasiter och bakterier. Biobäddar renar
patogener med upp till 99,9 % (Naturv̊ardsverket 2007) och infiltrationsanläggningar renar
mikrobiellt (E. coli) upp till 99,99 % (Herrmann 2021). De renar även virus, men dessa är s̊a
små att de till viss del klarar att ta sig igenom b̊ade biofilmen och marken och därmed undg̊a
reningen (Palm et al. 2012). Reduktion av läkemedelsrester och organiska miljöfrämmande
ämnen bedöms vara lika bra eller bättre vid markbaserad rening än i kommunala reningsverk.
Det verkar r̊ada oklarheter kring hur fosforinbindningen i marken fungerar, och även hur
denna reduktion bör beräknas.

3.2.5.1 Biofilm

En biofilm är den delen av den markbaserade reningen där den biologiska reningen sker
och best̊ar av ett tunt skikt av mikroorganismer (Avloppsguiden u.̊a.c). Mikroorganismerna
växer p̊a ytan av olika typer av fasta bärarmaterial, vilket gör att de h̊alls kvar i systemet
(Hermansson et al. 2006). Reningsverk med biofilm har en stor yta per volymenhet vilket
gör att de har en stor mängd aktiva organismer som gör att de t̊al variationer i belastning
och genererar en liten mängd slam (Palm et al. 2002). Biofilmer har en komplex struktur
och växer p̊a de flesta ytor som har kontakt med vatten (Hermansson et al. 2006). Inuti
biofilmen finns h̊alrum som bygger upp kanaler vilket möjliggör att vatten kan strömma inne
i biofilmen och därigenom medföra transport av avfallsprodukter och näring.

D̊a biofilmen blir för tjock faller överskottet av biomassan av fr̊an ytan (Svenskt Vatten
2013). När detta sker kan inte bakterierna h̊alla sig kvar p̊a ytan längre. All biomassa sköljs
dock inte av samtidigt vilket gör att systemet trots detta kan st̊a emot ursköljning vid höga
vattenflöden. Rening med biofilm ger ett lägre förväntat reningsresultat än för anläggningar
som använder aktivt slam för rening (Naturv̊ardsverket 2007). Biofilmen reducerar BOD och
COD med omkring 85–97 % (Palm et al. 2002).

18



3.2.5.2 Infiltrationsanläggningar

Vid infiltration sker först mekanisk rening genom att avloppsvattnet passerar en slamavskil-
jare innan det leds till infiltrationsanläggningen (Palm et al. 2002). Via ett ledningssystem
fördelas avloppsvattnet över ett visst markomr̊ade som bör ha ett lämpligt markmaterial.
För infiltration bör sorterade och homogena jordar, som exempelvis sandiga jordar, användas
snarare än osorterade och heterogena jordar, som exempelvis moräner (Palm et al. 2012).
Avloppsvattnet sprids över marken och infiltreras varp̊a en biofilm av bakterier bildas i yt-
skiktet (Palm et al. 2002). Efter infiltrationen sker en stor reduktion av fosfor genom att det
fastläggs och binds kemiskt till markpartiklar, vilket kan likställas med ett kemiskt renings-
steg (Avloppsguiden u.̊a.b). Slutligen g̊ar det renade avloppsvattnet vidare till grundvattnet,
där det vid felaktig placering eller utformning finns risk för kontaminering av grundvattnet.
P̊a grund av att det rinner direkt till grundvattnet är det b̊ade sv̊art att provta det renade
vattnet samt att samla upp det till bevattning. Detta medför en stor risk för kontaminering
av grundvattnet (Palm et al. 2002). För att det inte ska vara n̊agon risk att kontaminering av
grundvattnet sker, krävs ett vertikalt skyddsavst̊and p̊a minst 100 cm mellan infiltrationsy-
tan och den högsta grundvattenytan (Palm et al. 2012). Anläggningen behöver inte byggas
p̊a ett frostfritt djup, vilket möjliggör att bygga en upphöjd variant för att säkerställa att
skyddsavst̊andet uppn̊as. För ett bra smittskydd bör vattnet uppeh̊allas i marken minst tv̊a
och en halv månad innan det n̊ar en vattentäkt. Den förväntade reningskapaciteten för infilt-
rationsanläggningar är en kvävereduktion mellan 20–40 % och fosforreduktion mellan 50–90
% (Naturv̊ardsverket 2007).

3.2.5.3 Markbädd

Vid rening med markbädd konstrueras ett konstgjort filter genom att det naturliga markma-
terialet ersätts med markbäddssand (Avloppsguiden u.̊a.b). Ett rörsystem konstrueras som
fördelar avloppsvattnet över detta omr̊ade samt ett utlopp och luftningsrör installeras i dess
botten. Liksom vid övriga markbaserade reningsanläggningar bildas en biofilm i ytskiktet
(Palm et al. 2002). Markbäddar kan konstrueras med b̊ade tät och öppen botten (Avlopps-
guiden u.̊a.b). Vid tät botten leds utloppet till en recipient, men små mängder vatten till̊ats
att sippra ut för att s̊a småningom n̊a grundvattnet. Denna typ av lösning behöver ofta
kompletterande fosforrening för att klara r̊adande krav. När en tät botten används finns det
möjlighet att samla upp vattnet om det senare skulle vara av intresse att använda vid ex-
empelvis bevattning. Anläggningar med öppen botten fungerar likt infiltrationsanläggningar
och har därmed samma nackdelar med risk för grundvattenkontaminatimering.

Markbäddar som fungerar korrekt och är dimensionerade med minst 5 m2 per personekvi-
valent har en reduktion av BOD mellan 85–97 % (Palm et al. 2002). För fosforreduktion är
medianvärdet cirka 50 %. Reduktionen av kväve är inom intervallet 10–80 %. Markbäddar
och infiltrationsanläggningar är likvärdiga när det gäller reducering av BOD.

3.2.5.4 Biomoduler

En markbädd eller infiltrationsanläggning som kombineras med ett konstgjort filtermaterial
kallas för biomodul (Avloppsguiden u.̊a.b). För biomoduler förstärks den biologiska reningen
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genom att den inneh̊aller nät eller en veckad duk vilket ökar den aktiva ytan. Detta tillsam-
mans med en god syretillg̊ang ger förutsättningar för en biofilm att bildas. När biomodulerna
ligger inneslutna i kompakta beh̊allare kallas de för kompaktfilter (Sörelius Kiessling 2013).
För biomoduler är det förväntade reningsresultatet 90 % reduktion av BOD, 20–40 % reduk-
tion av kväve och l̊ag rening av fosfor (Avloppsguiden u.̊a.d).

3.2.5.5 Biobäddar

I en biobädd sprids avloppsvatten jämt över en fast bädd av ett speciellt bärarmaterial med
biofilm p̊a ytan (Svenskt Vatten 2013). Sten med en storlek p̊a 70–90 mm eller plastmaterial
med stor specifik yta utgör bäddmaterialet i en biobädd. Efter att vattnet runnit genom
biobädden inneh̊aller det slam vilket behöver separeras fr̊an vattnet. Detta sker ofta genom
en sedimenteringsbassäng innan det kan släppas ut till en recipient. Längst ner i biobädden
finns en filterbotten som h̊aller kvar bäddmaterialet samtidigt som det l̊ater vatten och slam
passera. Här bör det finnas god tillg̊ang p̊a luft. Runt biobädden finns ofta väggar av arme-
rad betong och en bottenplatta som samlar upp avloppsvattnet och slammet som passerat
bäddmaterialet (ibid.).

Storleken p̊a kontaktytan mellan bäddmaterialet och avloppsvattnet är avgörande för hur
stor reningskapacitet systemet har (Svenskt Vatten 2013). En större yta bäddmaterial ger
en större mikrobiell biomassa som kan rena avloppsvattnet. Reningskapaciteten är generellt
omkring 80–90 % för BOD, 10–20 % för kväve och 20–30 % för fosfor (Naturv̊ardsverket
2007).

3.2.6 V̊atmark

Rening av avloppsvatten med hjälp av v̊atmarker har visat sig kunna rena bort smittämnen,
mikroplaster, näringsämnen och läkemedelsrester (Ridderstolpe 2018). Detta är en process
som med fördel används som sista reningssteg efter att vattnet först renats grundligt i ett
reningsverk. I en v̊atmark varierar syrgashalten med djupet och över dygnet, det finns oftast
gott om organiskt material och temperaturen är relativt hög vilket är faktorer som indikerar
att v̊atmarken kan rena avloppsvattnet (Kallner & Andersson 2002).

En viktig reningsprocess som sker i v̊atmarkerna är reningen av kväve (Kallner & Andersson
2002). Det omvandlas genom nitrifikation och denitrifikation till kvävgas och avlägsnas p̊a
s̊a sätt fr̊an vattnet. Fosfor renas i stället bort genom sedimentation eller att det binds upp
temporärt av växter som använder det som näringsämne. Slutligen kommer fosfor att brytas
ned av heterotrofa bakterier.

V̊atmarker som en del av reningsprocessen används p̊a flera ställen i Sverige (Kallner &
Andersson 2002). I Eskilstuna, Oxelösund, Nynäshamn och Hässleholm finns fyra av dem.
Fördelen med dessa utöver rening av avloppsvattnet är att det bidrar till ett ökat växt- och
djurliv i omr̊adet (Sveriges Miljömål 2017). Miljön kring dessa v̊atmarker är nämligen gynn-
sam för dessa arter. I en rapport fr̊an Naturv̊ardsverket (2007) konstaterades att v̊atmarker
hade en reduktionsförmåga p̊a 20–70 % av Ntot och 30–90 % av Ptot.
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3.2.7 UV-filter

Ultraviolett ljus, ocks̊a kallat UV-ljus, används för att rena bort smittämnen fr̊an b̊ade av-
loppsvatten och dricksvatten (Winward 2008). Behandling med UV-ljus, som innebär att
ljuset g̊ar genom ett UV-filter, räknas som en efterbehandling. En efterbehandling är en re-
ningsmetod som används när avloppsvattnet har genomg̊att den grundläggande reningen.
Vid användning av rening med UV-ljus är det viktigt att vattnet inte inneh̊aller för stora
partiklar eftersom det d̊a finns en risk för att UV-ljuset inte klarar av att oskadliggöra bak-
terier som finns i partiklarna (ibid.).

Reningsprocessen med UV-filter innebär att vattnet flödar genom en kammare där UV-lampor
är monterade och avger str̊alning till vattnet (Svenskt Vatten 2009). Lamporna sitter inuti
ett kvartsglasrör och det är av tv̊a anledningar, dels för att vattnet inte ska komma i kontakt
med lamporna men ocks̊a för att glaset ska vara genomsläppligt för UV-ljus, vilket vanligt
glas inte är.

UV-ljuset har en v̊aglängd som ligger inom intervallet 100–400 nm (SMHI 2021), men det
är inte allt UV-ljus inom detta intervall som fungerar som desinfektion för vatten (Svenskt
Vatten 2009). För rening med UV-filter måste s̊a kallat UV-C ljus användas. Detta har en
v̊aglängd p̊a cirka 100–280 nm (SMHI 2021). Även en del av det mer kortv̊agiga UV-B, ljuset,
280–350 nm, kan användas men med allt för l̊ang v̊aglängd kan inte bakterier förstöras p̊a
ett e↵ektivt sätt (Svenskt Vatten 2009). Det som sker vid behandling med UV-ljus är att
ljuset förhindrar cellens kopiering av DNA och till följd av det kommer mikroorganismerna
som finns i vattnet inte att öka i antal. Inaktivering av celler är ocks̊a en viktig del av
desinfektion med UV-ljus. Det kan ske när UV-ljuset tar sig in i cellen och genom reaktion
med till exempel proteiner f̊ar en s̊a pass stor p̊averkan p̊a cellens ämnesomsättning att den
inte längre fungerar. Tv̊a faktorer som är viktiga vid behandling av vatten med UV-ljus är
UV-dos och UV-transmittans. UV-dosen anger intensitet och tid som en mikroorganism är
exponerad för UV-ljus och UV-transmittansen är hur genomskinligt vattnet är. B̊ada dessa
parametrar är avgörande för hur e↵ektiv reningen med UV-ljus är (ibid.).

3.2.8 Klorering

Klorering kan precis som UV-filter användas som en efterbehandling vid avloppsvattenrening
(Bäckström et al. 2013). Tillförsel av klor fungerar som en desinfektionsmetod och det är den
vanligaste metoden för att desinficera dricksvatten fr̊an smittämnen. Vid klorering används
olika klorföreningar där tv̊a av de vanligaste är klorgas och natriumhypoklorit. Klor renar
vatten fr̊an smittämnen e↵ektivt men det finns vissa smittämnen som är resistenta mot klor
och som därför inte kan oskadliggöras med denna metod (ibid.).

3.2.9 Sandfilter

Det finns tv̊a olika typer av sandfilter, snabba och l̊angsamma (Bruni & Spuhler u.̊a). Skill-
naden mellan dessa är att det förorenade vattnet endast renas mekaniskt i snabba sandfil-
ter medan de l̊angsamma även renar biologiskt. Den biologiska reningen sker med hjälp av
mikroorganismer som sitter p̊a sandens ytskikt. Mikroorganismerna kommer naturligt fr̊an
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det förorenade vattnet men kan även tillsättas. N̊agra dagar efter att sandfiltret satts i bruk
skapas en mikrobiell yta vid sandens ytskikt som kallas för schmutzdecke. Utöver sanden kan
även grus finnas i de lägre delarna av sandfiltret för ytterligare mekanisk rening (Ibid). Den
mekaniska delen renar främst sediment medan den biologiska renar vattnet fr̊an patogener
(Kaetzl et al. 2020). L̊angsam sandfiltration betraktas som en av de e↵ektivaste och mest
fördelaktiga metoderna för att reducera patogener, organiskt material och turbiditet i av-
fallsvattnet. D̊a reningen gynnas av högre temperaturer finns ofta alternativet att antingen
ha en öppen eller stängd anläggning (Bruni & Spuhler u.̊a.). I kallare klimat försluts ofta
därför anläggningarna.

3.3 Förslag p̊a leverantörer till avloppsreningsverk

De leverantörer av reningsverk som har undersökts i denna rapport är BioKube, Biovac,
Conclean, Klaro, Topas och 4evergreen.

BioKube
BioKube har anläggningar som klarar upp till 10 000 pe (BioKube u.̊a). Deras reningsverk
BioKube Jupiter AG anläggs ovan mark och klarar att rena avloppsvatten fr̊an 120–700
personer. BioKubes reningsprocess börjar med en trekammarbrunn som separerar partik-
larna (BioKube 2017). Därefter sker biologisk rening under syresättning av vattnet s̊a att
en biofilm byggs upp p̊a filterblock som är nedsänkta i vattnet. Fosforfällning sker med
en fosforfällningsvätska av typen polyaluminiumklorid. Värdena i Tabell 6 som användes i
jämförelsen erhölls fr̊an BioKubes prestandadeklaration för hög skyddsniv̊a (BioKube 2020).
BioKube anger via telefon att samma reningsresultat gäller för deras större system, exem-
pelvis Jupiter.

Biovac
Biovac har prefabricerade lösningar för upp till 50 pe, men individanpassar större (Biovac
u.̊a). Reningen i en Biovac anläggning sker med SBR-teknik i 7 steg (Biovac 2021). Först
syresätts det orenade avloppsvattnet s̊a att biologisk nedbrytning kan ske. Därefter tillsätts
ett flockningsmedel för ytterligare fosforreduktion. Det biologiska aktiva slammet sedimente-
rar sedan s̊a att överskottsslam och renat vatten kan separeras. Det renade vattnet g̊ar b̊ade
genom ett trumfilter och ett UV-filter innan det släpps ut. Värdena som finns i Tabell 6 och
som användes vid jämförelsen erhölls ur prestandadeklarationen för deras reningsverk med
behandlingskapacitet för 5–50 pe (Biovac 2017). Biovac anger via mailkontakt att samma
teknik används i de större reningsverken.

Conclean
Conclean erbjuder reningsverk i standardutförande upp till 300 hush̊all men specialbygger
reningsverk för fler antal hush̊all (Conclean u.̊a.). Conclean använder SBR-teknik med ke-
misk och biologisk rening med aktivt slam och har även en kloreringsenhet för att uppn̊a hög
skyddsniv̊a b̊ade gällande hälsa och miljö. Värdena i Tabell 6 som användes vid jämförelsen
erhölls ur prestandadeklarationen för Concleans Minireningsverk GRAF Professional för upp
till 50 pe (Graf 2014). Conclean anger via mailkontakt att samma reningsresultat gäller oav-
sett storlek.
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Klaro
Klaro erbjuder reningsverk upp till 5000 pe och använder sig av SBR-teknik (Klaro 2022).
Den första kammaren används till slamlagring och bu↵ert, medan den andra är en renings-
kammare och inneh̊aller aktivt slam och kemisk fällning av fosfor. Värdena i Tabell 6 som
används i jämförelsen erhölls ur Klaros prestandadeklaration för Klaro Easy anpassat för 125
pe (Klaro 2018). Klaro uppgav vid mailkonversation att reningsgraden är densamma även
för deras större reningsverk.

Topas
Reningsverket Topas Plus 400 är anpassat för 400 pe men företaget anger per telefon att
de även erbjuder reningsverk i b̊ade mindre och större storlekar (Topas Vatten AB 2019).
Tekniken som används i reningsverken är semi-SBR vilken best̊ar av ett biologiskt steg med
aktivt slam och kemisk fällning. Slutligen sker efterbehandling av vattnet genom sandfilter
och UV-filter. Värdena som användes vid jämförelsen som kan ses i Tabell 6 kommer fr̊an
en teknisk beskrivning av reningsverket Topas Plus 400 och avser reduktionen vid inbyggd
efterbehandling.

4evergreen
Reningsverket 4evergreen MBR Premium finns för flera hundra hush̊all (4evergreen u.̊a). I
4evergreen MBR Premium sker först biologisk nedbrytning, och därefter ultrafiltrering genom
MBR moduler med 0,4 µm porstorlek. Slutligen sker reduktion av fosfor genom ett fosforfil-
ter, vilket inte kräver kemikalietillsatser. Reningsverket ska placeras ovan jord i en byggnad
där klimatet kan kontrolleras. Värdena i Tabell 6 som användes vid jämförelsen erhölls fr̊an
ett faktablad för deras reningsverk MBR Premium.

I Tabell 5 presenteras en sammanställning över de reningstekniker som varje leverantör
använder för respektive avloppsreningsverk. För de reningsverk där teknikerna skiljer sig åt
mellan företagens olika reningsverk anges vilket specifikt reningsverk teknikerna är angivna
för.

Tabell 5: Sammanställning av reningstekniker som reningsverken fr̊an respektive leverantör använder

Reningsverk
Slam-
avskilj-
ning

SBR MBR
Kemisk
fällning

Aktivt
slam

Bio-
film

V̊at-
mark

UV filter Klorering
Övrigt
filter

BioKube
Jupiter

X X X

Biovac X X X X
Trum-
filter

Conclean X X X

Klaro X X X

Topas
Topas Plus

X X X X
Sand-
filter

4evergreen
4evergreen

MBR Premium

X X
Fosfor-
filter
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3.4 Jämförelse av reningsverk

3.4.1 Poängsättning av reningsverk

Fr̊an de insamlade prestandadeklarationerna fr̊an respektive leverantör tillhandahölls data
för reduktion av Ntot, Ptot och BOD i syfte att genomföra jämförelsen av reningsverken,
som presenteras i Tabell 6. För parametern BOD har det varierat om det är BOD5 eller
BOD7, som presenteras i prestandadeklarationerna, och därför anges det i Tabell 6 vilken av
dessa som reduktionen gäller för. Enligt Havs- och Vattenmyndighetens författningssamling
(HVMFS 2016:17) är skillnaden mellan BOD5 och BOD7 minimal för det utg̊aende vattnet,
vilket betyder att de kan likställas i denna studie. I tabellen presenteras b̊ade reduktion och
vilken poäng det ger utifr̊an den uppbyggda modellen som visas i Tabell 1. Reduktionen har
avrundats till tv̊a värdesi↵ror för samtliga parametrar.

Tabell 6: Poängsättning av avloppsreningsverk med avseende p̊a reduktion av Ptot, Ntot och BOD
presenterat med tv̊a värdesi↵ror

Ptot Ntot BOD

Reningsverk Reduktion
[%]

Poäng
Reduktion

[%]
Poäng

Reduktion
[%]

Poäng
Total
poäng

BioKube
Jupiter

94 2 72 3 BOD5: 97 3 8

Biovac
Biovac

95 3 51 2 BOD5: 97 3 8

Conclean
Graf Professional

95 3 70 3 BOD5: 97 3 9

Klaro
Klaro Easy

95 3 74 3 BOD5: 97 3 9

Topas
Topas Plus 400

98–99 3 50–80 2 BOD7: 97 3 8

4evergreen
4evergreen MBR Premium

98 3 63 2 BOD: 100 3 8

3.4.2 Osäkerhetsanalys

I Tabell 7 presenteras avvikelserna fr̊an medelvärdet av intervallet som kan ge 2 poäng i
jämförelsemetoden. Data fr̊an reningsverken som fick 2 poäng utifr̊an reningsgrad av Ntot
eller Ptot analyserades. Även avvikelsen fr̊an poänggränsen till 3 poäng visas i Tabell 7. Den-
na analys genomfördes för de reningsverk som erhöll 3 poäng med avseende p̊a Ntot eller Ptot.
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Tabell 7: Osäkerhetsanalys för reningsverken där 2 respektive 3 poäng erhölls fr̊an poängsättningen
för Ptot eller Ntot

2 poäng 3 poäng

Avvikelse fr̊an
medelvärde av
poängintervallet

för Ptot [%]

Avvikelse fr̊an
medelvärde av
poängintervallet

för Ntot [%]

Avvikelse fr̊an
gränsvärde för

Ptot [%]

Avvikelse fr̊an
gränsvärde för

Ntot [%]

BioKube
Jupiter

1,7 - - 3,0

Biovac
Biovac

- -15 0,11 -

Conclean
Graf
Professional

- - 0,11 0,14

Klaro
KlaroEasy

- - 0,11 5,9

Topas
Topas Plus 400
(undre gräns)

- -17 3,2 -

Topas
Topas Plus 400
(medelvärdet)

- 8,4 3,8 -

Topas
Topas Plus 400
(övre gräns)

- 33 4,3 -

4evergreen
4evergreen MBR
Premium

- 5,1 3,3 -

Värdena som presenteras i Tabell 7 visar hur stor osäkerheten av poängsättningen i Tabell
6 är. Ett stort positivt eller negativt värde för 2 poäng innebär en hög osäkerhet, medan
ett l̊agt värde för 3 poäng innebär en hög osäkerhet. I Tabell 7 presenteras Topas tre g̊anger
med olika värden p̊a kväve- och fosforreduktionen för att täcka det angivna intervallet. För
kvävereduktion var intervallgränserna 50 % och 80 % samt medelvärdet 65 %. För fosforre-
duktionen var intervallgränserna 98 % och 99 % samt medelvärdet 98,5 %. Enligt Tabell 6
erhöll Topas 2 poäng i poängsättningen för kväverening, därför jämfördes samtliga tre värden
för Topas mot medelvärdet av intervallet för 2 poäng. För Biovac och för Topas undre inter-
vallgräns p̊a 50 % visas det i Tabell 7 att Biovac och Topas är närmre 2 poäng än 3 poäng
eftersom värdena är negativa. För medelvärdet av Topas intervallgräns och för 4evergreen
var värdena positiva vilket innebär att dessa var närmre 3 poäng än 2 poäng. Det visas i
Tabell 7 att Biovac, Conclean och Klaro har minst avvikelse fr̊an gränsvärdet till 3 poäng för
Ptot och Conclean har minst avvikelse för Ntot.
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3.5 Bevattning med återvunnet avloppsvatten

Genom att använda vatten som är tillräckligt rent för det aktuella ändamålet, men som
har en lägre reningsgrad än dricksvatten, kan flertalet resurser s̊asom energi och kemikalier
sparas (Hoyer 2019). Ämnen s̊asom läkemedelsrester, mikroplaster eller kemikalier som finns
i avloppsvatten kan skada organismer i det akvatiska ekosystemet. Dessa ämnen renas inte
alltid bort i de storskaliga kommunala reningsverken, utan avancerad rening kan krävas för
att dessa ämnen ska renas bort i tillräckligt hög utsträckning. Avancerad rening innefattar
olika reningstekniker som b̊ade kan vara självst̊aende eller tillämpas i kombination med andra
reningssteg. Avancerad rening är dock i synnerhet viktig vid rening av avloppsvatten fr̊an
industrier (ibid.).

Att använda renat avloppsvatten för bevattning ger b̊ade en fördel i en e↵ektivare vatten-
användning och en möjlighet att tillvarata näringsämnena i avloppsvattnet (Baresel et al.
2015a). För att det ska vara säkert att återanvända vattnet är det dock nödvändigt att det
renade vattnet är fritt fr̊an smittspridande organismer. Även vid bevattning med ytvatten
finns en risk för inneh̊all av patogener d̊a s̊adana kan komma b̊ade fr̊an avloppsvatten som
leds till vattnet samt fr̊an f̊aglar som vistas i anslutning till vattnet (Hoyer 2019). Vid lagring
av renat avloppsvatten kan f̊aglar utgöra samma problematik där de kan orsaka en försämring
av vattenkvaliteten efter slutförd rening.

3.5.1 EU-lagstiftning

Klimatförändringarna bidrar till att vattenbrist blir ett allt större problem inom EU (Euro-
paparlamentets och r̊adets förordning 2020/741). Det är idag en stor utmaning för många
jordbruk, speciellt i södra Europa, att kunna bevattna jordbruksmarkerna i den mån som
krävs till följd av bristande tillg̊ang p̊a rent vatten (Miljö- och energidepartementet 2018).
Detta p̊averkar i sin tur livsmedelsproduktionen negativt eftersom vattenbristen ger en mins-
kad skörd. Det är p̊a grund av utmaningarna med vattenförsörjningen som EU har tagit
fram förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten med förhoppning att EU:s
medlemsländer exempelvis ska öka bevattningen med renat avloppsvatten till jordbruksmark
(ibid.).

3.5.1.1 Rening av avloppsvatten fr̊an tätbebyggelse

Vid undersökning av möjligheten att återanvända renat avloppsvatten kan det även vara bra
att beakta r̊adets direktiv om rening av avloppsvatten fr̊an tätbebyggelse (R̊adets direktiv
91/271/EEG). En huvudpunkt i detta direktiv behandlar vid vilken omfattning som EU-
länderna ska ta hand om avloppsvattnet. Gränsen enligt direktivet dras d̊a avloppsvattnet
kommer fr̊an över 2000 pe och vattnet måste i detta fall genomg̊a sekundär rening. Sekundär
rening innebär enligt direktivet att vattnet genomg̊ar n̊agon form av biologisk rening. Av-
loppsvattenreningsverken som undersöktes i detta projekt kommer inte att rena vatten fr̊an
en befolkning som överstiger 2000 personer och omfattas därför inte av direktiv 91/271/EEG.
Artikel 12 ger dock direktiv om att avloppsvatten som genomg̊att rening till den niv̊a att det
är möjligt att använda vattnet till n̊agot annat syfte ska återanvändas till det syftet (R̊adets
direktiv 91/271/EEG).
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3.5.1.2 Minimikrav för återanvändning av vatten

I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten finns minimikrav för hur vatten-
kvaliteten ska vara vid bevattning av grödor inom jordbruk (Europaparlamentets och r̊adets
förordning 2020/741). Grödorna är indelade i olika klasser som kräver olika kvalitet p̊a det
renade avloppsvattnet för att f̊a använda det till bevattning för just den grödan. Det är
även listat vilka bevattningsmetoder som är lämpliga för grödorna och med vilken vatten-
kvalitet som grödorna d̊a kan bevattnas med. De minimikrav som finns i förordningen syftar
till att minska risken för spridning av till exempel bakterier som kan ha negativ inverkan
p̊a människor och djur (ibid.). Förordningen gör det samtidigt möjligt att använda annat
vatten än dricksvatten för bevattning av jordbruksmark. Förordningen om minimikrav för
återanvändning av vatten började gälla fr̊an och med sommaren 2020 och ska tillämpas av
EU:s medlemsstater fr̊an och med sommaren 2023 (Europaparlamentets och r̊adets förordning
2020/741). Naturv̊ardsverket har analyserat förordningen och anser att minimikraven ska
tillämpas för avloppsreningsverk som omfattas av anmälningsplikt C och därmed reningverk
i storleken 200–1999 pe (Naturv̊ardsverket 2022b).

Grödorna är indelade i fyra olika kategorier till vilka det anges vilken som är den lägsta
kvalitetsklass för det återvunna vattnet som f̊ar användas (Europaparlamentets och r̊adets
förordning 2020/741). Det finns fyra olika klasser för det återvunna vattnet som g̊ar fr̊an
A till D, där A är den högsta kvalitetsklassen och D är den lägsta. Vatten med kvalitets-
klass A kan användas till att bevattna grödor där livsmedlet ska konsumeras r̊att samt om
grödans ätliga delar har kontaminerats av det återvunna vattnet genom bevattning. Kvali-
tetsklass B kan användas d̊a grödan ska konsumeras r̊a och växer ovanför marken men det
återvunna vattnet f̊ar inte komma i kontakt med grödan. Kvalitetsklass B kan även användas
för bearbetade livsmedelsgrödor. För b̊ade kvalitetsklass A och B begränsas inte vilka be-
vattningsmetoder som f̊ar användas. Kvalitetsklass C kan användas till samma kategori av
grödor som kvalitetsklass B, den enda skillnaden är att till exempel droppbevattning eller
liknande metod måste användas för att inte vattnet ska komma i kontakt med de delarna av
grödan som konsumeras r̊aa. Kvalitetsklass D kan användas till industri- och energigrödor,
även s̊adda grödor ing̊ar i den här kategorin. Ingen begränsning gällande bevattningsmetod
finns för kvalitetsklass D. Kategorierna av grödor kan ibland överlappa för vissa grödor och
d̊a ska högsta kvalitetsklass som grödan ing̊ar i tillämpas vid bevattning (ibid.).

I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten presenteras en tabell över vil-
ka kvalitetskrav som finns för kvalitetsklasserna (Europaparlamentets och r̊adets förordning
2020/741). Övergripande gäller för kvalitetsklass A att avloppsvattnet ska ha genomg̊att en
sekundär behandling, filtrering samt desinfektion. För de övriga tre kvalitetsklasserna finns
inte filtrering med som en teknik som bör användas. Specifika krav för inneh̊all av E. coli-
bakterier, BOD5 TSS, Legionella spp., turbiditet och inälvsnematoder är angivet och skiljer
sig åt för de olika kvalitetsklasserna. I Tabell 8 redovisas n̊agra av dessa minimikrav fr̊an
förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten (Bilaga I, Tabell 2) (Europapar-
lamentets och r̊adets förordning 2020/741).
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Tabell 8: Minimikrav för återanvändning av vatten (Europaparlamentets och r̊adets förordning
2020/741)

Kvalitetsklass E. coli (antal/100 ml) BOD5 (mg/l) och TSS (mg/l)

A  10  10

B  100 Ska följa de krav som
redovisas i direktiv

91/271/EEG
(Bilaga I, tabell 1)

C  1000

D  10 000

Utöver de parametrar som redovisas i Tabell 8 finns det även krav för turbiditeten för kvali-
tetsklass A, den måste vara  5 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) (Europaparlamentets
och r̊adets förordning 2020/741). För alla kvalitetsklasser gäller samma krav för Legionella
spp, nämligen < 1 000 cfu/l (colony forming units per liter), dock bara d̊a aerosoler kan
komma att bildas. Kravet för inälvsnematoder, som är 1 ägg/l d̊a vattnet används för att
bevattna betesmark och grovfoder gäller ocks̊a för alla kvalitetsklasser.
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4 Diskussion

4.1 Utsläppskrav

Småskaliga avloppsreningsverk i storleksordning 200–1999 pe befinner sig i en gr̊azon mel-
lan enskilda avlopp och storskaliga avloppsanläggningar. Detta har försv̊arat processen att
kartlägga de exakta utsläppskrav som gäller för avloppsanläggningar i fr̊aga. I Tabell 2 vi-
sas utsläppsvillkoren för Flintavik reningsverk, som drivs av Mälarenergi Vatten AB. I och
med att detta avloppsreningsverk är beläget i Väster̊as kommun kan likartade gränsvärden
förväntas att gälla för ett nytt reningsverk i storleksordningen 250–1000 pe. Däremot kan
utsläppskraven variera beroende p̊a vad utfallet blir av bedömningen som VA-huvudmannen
genomför för varje reningsverk som ska sättas i drift. Det g̊ar därför inte helt att fast-
ställa de exakta utsläppskraven för just de avloppsreningsverk avsedda för 50–200 hush̊all
eftersom varje fall bedöms enskilt. Vid jämförelse med gränsvärdena för skyddsniv̊aerna och
Naturv̊ardsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) som visas i Tabell 2 respektive Tabell 4, g̊ar det
att konstatera att de skiljer sig åt. Utsläppskraven för skyddsniv̊aerna är i sammanhanget
betydligt högre än de krav som ställs utifr̊an Naturv̊ardsverkets föreskrifter. Det betyder
att det inte ställs lika stränga krav gällande utsläppsvillkoren för avloppsanläggningar i en
storlek upp till 25 pe. Detta visar p̊a sv̊arigheten att faktiskt avgöra utsläppsvillkor för av-
loppsreningsverk avsett för 200–1999 pe.

4.2 Reningstekniker

Av resultatet framg̊ar att reduktionen av Ntot, Ptot och BOD skiljer sig markant mellan de
olika reningsmetoderna. Som framg̊ar i Tabell 5 kombineras reningsmetoderna p̊a olika sätt
i olika reningsverk, vilket gör att de kompletterar varandra.

För rening av BOD erhölls generella reduktionsniv̊aer för aktivt slam, biobädd, biofilm,
markbädd och biomoduler. Samtliga av dessa metoder ligger p̊a liknande niv̊aer av BOD-
reduktion där de skiljer sig åt med n̊agra procent. Det är därav möjligt att utifr̊an dessa
värden säga att reningsmetoderna är snarlika med avseende p̊a BOD-rening. Den procenthalt
som skiljer behöver inte nödvändigtvis innebära en skillnad i normal reningsniv̊a mellan me-
toderna. Det skulle i stället kunna bero p̊a mätfel eller tillfälligheter bland de anläggningarna
som använts för att tillhandah̊alla mätdata.

För rening av Ntot erhölls generella reduktionsniv̊aer för reningsmetoderna aktivt slam, SBR,
MBR, biobädd, infiltration, markbädd och biomoduler. Kvävereduktionen vid dessa renings-
metoder skiljer sig markant. Aktivt slam, biobädd, infiltrationsanläggningar och biomoduler
har en lägre kvävereduktion än övriga. SBR och MBR har de högsta reduktionerna. Inter-
vallet för markbädd är stort vilket gör det sv̊art att tolka vilken kvävereduktion som kan
förväntas vid denna reningsteknik. För aktivt slam erhölls tv̊a olika intervall beroende p̊a om
reningen sker med eller utan biologisk kväverening, vilket innebär en möjlighet att anpassa
kvävereningen efter behov.
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Värden för fosforrening erhölls för aktiv slam, SBR, MBR, kemisk fällning, biobädd, infilt-
rationsanläggning och markbädd. För biomoduler angavs enbart att fosforreningen var l̊ag
utan n̊agon angiven reduktion i procent, vilket är tolkningsbart och gör att reningsmetoden är
sv̊ar att jämföra. SBR, MBR och kemisk fällning är de metoderna med högst fosforreduktion.
Infiltrationsanläggningar verkar ocks̊a kunna n̊a upp till höga reduktionsvärden, men har ett
stort intervall, vilket kan tolkas som att reduktionen varierar mellan olika anläggningar.

Generella reduktioner av patogener angavs enbart för aktivt slam, biobädd och infiltrations-
anläggningar. För aktivt slam var intervallet mycket stort, där det högre värdet var mot-
svarande som för biobädd och infiltrationsanläggningar. Detta gör det sv̊art att jämföra me-
toderna med avseende p̊a patogener. Efterbehandlingar har generellt ett syfte att avlägsna
smittämnen, vilket hade gjort det värdefullt att jämföra reduktionsniv̊aer för sandfilter, UV
filter och klorering d̊a dessa metoder syftar till detta. För dessa metoder erhölls dock ingen
si↵ra för reduktionen vid denna studie.

Vid denna studie erhölls enbart värden p̊a b̊ade reduktion av Ntot, Ptot och BOD för biobädd
och markbädd. Av dessa tv̊a hade markbädd högre reduktion med avseende p̊a samtliga tre
parametrar. För SBR och MBR erhölls inga värden för reduktion av BOD, men med avseende
p̊a Ntot och Ptot hade dessa tv̊a metoder högst reduktion. Detta skulle kunna bero p̊a att
dessa metoder är kombinationer av flera reningstekniker, vilket möjliggör rening i flera steg.

Av resultatet framg̊ar även att olika reningstekniker är lämpliga p̊a olika platser d̊a renings-
teknikerna kräver olika förutsättningar för att fungera optimalt. B̊ade nitrifikation och kemisk
fällning är beroende av pH-värdet för att fungera optimalt. Nitrifikation sker i b̊ade SBR och
andra metoder som använder aktivt slam vilket gör att dessa metoders lämplighet är platsbe-
roende d̊a pH-värdena i avloppsvattnet är platsberoende. Att kemikalierna som används vid
kemisk fällning g̊ar att anpassa till viss del efter pH-värde skulle kunna innebära att kemisk
fällning är mindre pH-beroende än processer som använder nitrifikation. Dock är syftet med
kemisk fällning främst att reducera fosfor, medan aktivt slam reducerar fler ämnen. Detta
gör att dessa tv̊a reningsmetoder inte är av större betydelse att jämföra. Till skillnad fr̊an
övriga reningsmetoder är infiltrationsanläggningar beroende av platsen i form av att den
enbart fungerar vid vissa specifika markmaterial. Detta begränsar metoden, vilket dock kan
kompletteras av att det finns andra markbaserade reningsmetoder som är liknande men där
markmaterialet inte är avgörande för reningsprocessen.

4.3 Jämförelse av reningsverk

Leverantörerna vars system som har bedömts är BioKube, Biovac, Conclean, Klaro, Topas
samt 4evergreen. Lösningar som är bättre än dessa kan finnas p̊a marknaden utan att de
p̊aträ↵ats i det här arbetet. För att hitta lämpliga reningsverk har olika kommuner i Sveri-
ge studerats i första hand, men lösningar kan lika väl finnas utomlands. Rapporten skriven
av Heinonen-Tanski och Matikka (2017) där flera av alternativen p̊a reningsverk lyftes fram
bygger i sin tur p̊a rapporter fr̊an 2003 fram till 2014. Åldern p̊a dessa källor kan ifr̊agasättas
och nya lösningar kan ha introducerats efter dessa år. Trots åldern bedömdes källan som ett
bra hjälpmedel d̊a den täckte b̊ade Finland och Sverige och den hade en användbar lista p̊a
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reningsverk som e↵ektiviserade arbetet med att leta alternativ. Under arbetet med litteratur-
studien har sökningar huvudsakligen utförts p̊a svenska, vilket ocks̊a begränsat antalet trä↵ar.

I Tabell 6 presenteras jämförelsen av reningsverken fr̊an de olika leverantörerna. De har,
utifr̊an vilken reduktion av Ntot, Ptot och BOD som prestandadeklarationerna anger att re-
ningsverket ska uppn̊a, tilldelats poäng för varje parameter som sedan adderats ihop till en
totalpoäng. Alla leverantörer har uppn̊att minst 2 poäng p̊a samtliga parametrar och det in-
nebär att alla reningsverk som presenteras uppn̊ar minst hög skyddsniv̊a. Reningsverken fr̊an
BioKube, 4evergreen, Topas och Biovac har alla erh̊allit 8 poäng. Tv̊a av leverantörerna till-
delades högsta poäng p̊a samtliga parametrar och f̊ar därmed totalpoängen 9, dessa är Klaro
(Klaro Easy) och Conclean (Graf Professional). Enligt resultatet är Klaro och Conclean de
alternativ som anses vara mest lämpliga av de reningsverk som presenterats i studien. När det
kommer till Väster̊as kommun kan det inte med säkerhet fastställas att dessa alternativ är
mest lämpliga eftersom fler parametrar bör vägas in i bedömningen. Kostnad och underh̊all
är exempel p̊a faktorer som Mälarenergi Vatten AB bör ta hänsyn till.

Högsta poäng är som tidigare nämnt fastslagen i samr̊ad med Mälarenergi Vatten AB p̊a
grunderna att det är en reduktionsgrad som eventuellt kan komma att behöva uppn̊as be-
roende p̊a vilka utsläppskrav som deras reningsverk kommer att ställas inför. Det är därför
positivt om dessa reduktionsgrader kan uppn̊as av reningsverken. Det är dock fullt möjligt att
kraven som ställs för 2 poäng och som innebär att hög skyddsniv̊a är uppfyllt är en tillräckligt
hög reduktion. Det är därför inte möjligt att utifr̊an Tabell 6 direkt utesluta n̊agot av alter-
nativen p̊a dessa grunder.

Fr̊an jämförelsen i Tabell 6 kan det utläsas att alla leverantörer har tilldelats högsta poäng för
reduktion av BOD. N̊agra av reningsverken har f̊att 2 poäng p̊a antingen reduktion av fosfor
eller reduktion av kväve. När det gäller Topas s̊a är ett intervall angivet för b̊ade Ntot och Ptot
i reningsprestandan. I jämförelsen i Tabell 6 har den undre gränsen i intervallet legat till grund
för poängsättningen. För Topas var den undre gränsen för reduktion av kväve 50 % och det
resulterade i 2 poäng, om den övre gränsen i stället använts hade Topas f̊att högsta poäng för
kväve och totalpoängen 9 i stället för totalpoängen 8. Reduktionsgraderna för fosfor och BOD
är liknande och höga för alla reningsverk som har undersöks, medan kvävereduktionen varie-
rar kraftigt mellan reningsverken. Det innebär att kvävereduktionen har f̊att stor betydelse i
jämförelsen och p̊averkat slutresultatet mest. Många av leverantörerna anger att reningsver-
ken kan specialanpassas till varje enskilt fall. Det skulle kunna innebära att reningssystem
kan generera vatten av högre reningsgrad än vad som är angivet i prestandadeklarationerna.

Reningsverken som beaktas har olika kapacitet när det gäller antal personekvivalenter som
reningsverken är dimensionerade för och det är en faktor som kan komma att bli viktig vid
val av avloppsreningssystem. Många av leverantörerna av avloppsreningsverken kan leverera
reningsverk av många olika storlekar, där vissa anger ett exakt antal personekvivalenter som
begränsning och vissa anger att reningsverken kan specialanpassas för fler personekvivalen-
ter. BioKube och Klaro sätter 10 000 respektive 5000 pe som övre gräns medan Conclean
och Biovac anger att de individanpassar de större reningsverken. Topas har b̊ade mindre och
större anläggningar än den som jämförts i den här studien och för 4evergreen finns ingen
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specifik storlek angiven förutom att de har reningsverk för flera hundra hush̊all. Detta ger
olika förutsättningar för valet av avloppsanläggning.

Metoden för jämförelsen bygger p̊a krav som ställs för hög och normal skyddsniv̊a vilket är
krav som gäller för upp till 25 pe, det vill säga mycket mindre än de avloppsreningsverk
som undersöktes i detta projekt. Det ans̊ags vara rimligt att utg̊a fr̊an skyddsniv̊aer eftersom
det inte finns n̊agra tydliga utsläppskrav för reningsverk inom storleksskalan 200–1999 pe.
Eftersom reningsverken kan komma att ställas inför högre krav än dessa, ans̊ags det även
rimligt att högsta poäng i jämförelsen avser högre krav än hög skyddsniv̊a.

4.4 Bevattning med återvunnet avloppsvatten

Kraven för bevattning med renat avloppsvatten som presenteras i avsnitt 3.5.1.2 och i Tabell 8
kommer att behöva tillämpas av EU:s medlemsländer senast sommaren 2023. Dessa krav ska
enligt Naturv̊ardsverkets analys gälla för avlopppsreningverk anpassade för 200–1999 pe och
kommer därför bli utg̊angspunkten för bevattning med renat avloppsvatten. Förordningen
om minimikrav för återanvändning av vatten skulle kunna medföra att det blir lättare att
återanvända det renade avloppsvattnet fr̊an småskaliga avloppsreningsverk till bevattning.
Detta eftersom det d̊a finns tydliga krav p̊a vad som behöver uppfyllas. Utifr̊an studien g̊ar
det inte att avgöra om de avloppsreningsverk som har undersökts och som presenteras i den
här rapporten kommer kunna producera vatten som är tillräckligt rent för att f̊a användas
till bevattning. Det beror p̊a att s̊adan information vanligtvis inte presenteras av företagen.
Eftersom det finns reningsverk som använder det renade avloppsvattnet till bevattning av
jordbruksmark idag i Sverige är det möjligt, trots att det inte finns n̊agot specifikt regel-
verk. Avloppsreningsverk som återanvänder renat avloppsvatten har d̊a f̊att gränsvärden att
förh̊alla sig till fastslagna i sin anmälan eller tillst̊andsansökan. Som med alla anmälningar
och tillst̊andsansökningar bedöms reningsverken fr̊an fall till fall och tillst̊anden kan därmed
se olika ut för olika avloppsreningsverk.

För att bevattning med renat avloppsvatten fr̊an ett reningsverk ska vara möjlig måste den
ursprungliga kvaliteten p̊a vattnet tas i beaktning. Det vill säga vilka halter av föroreningarna
som det inkommande vattnet inneh̊aller och vilka halter som vattnet behöver renas till, ef-
tersom det kan ha stor betydelse för hur och vilka reningstekniker som kan behöva tillämpas.
Det är framför allt smittämnen som det är viktigt att vattnet har renats fr̊an om det ska
användas till bevattning. Tekniker som är e↵ektiva för reducering av smittämnen i vat-
ten är UV-filter, klorering och v̊atmarker. Det kan därför vara en fördel om reningsverket
som anläggs använder n̊agon av dessa metoder i reningsprocessen om vattnet är tänkt att
användas till bevattning. De leverantörer som tillämpar n̊agon form av efterbehandling och
som därmed har ett extra steg för att reducera mikroorganismer är reningsverken som stu-
derats fr̊an Biovac, Topas och Conclean.

Olika reningstekniker är olika lämpliga när det gäller att återanvända det renade avloppsvatt-
net till bevattning. Faktumet att det renade avloppsvattnet fr̊an en infiltrationsanläggning
rinner ner i grundvattnet gör att detta avloppsvatten blir sv̊art att återanvända. Det är
däremot enklare att återanvända vattnet fr̊an en markbädd med tät botten eftersom detta
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vatten till största del rinner ut i en recipient och därmed istället kan samlas upp i en tank
eller damm.

4.5 Osäkerhetsanalys

Reduktionsgraderna för Ntot, Ptot och BOD som används i jämförelsemodellen har hämtats
fr̊an prestandadeklarationer och tekniska beskrivningar för specifika avloppsreningsverk fr̊an
respektive leverantör. Att endast utg̊a fr̊an dessa i jämförelsen av avloppsreningsverken
medför en viss osäkerhet och kan ge ett resultat som inte speglar verkligheten fullt ut. Detta
beror bland annat p̊a att de angivna reduktionsgraderna inte har bekräftats med mätvärden
fr̊an det renade avloppsvattnet för respektive avloppsreningsverk. Osäkerheten beror även
p̊a att det inte finns prestandadeklarationer och tekniska beskrivningar för den skalan som
främst är av intresse för Mälarenergi Vatten AB d̊a lagstiftningen endast har krav för att
s̊adana ska finnas för avloppsanläggningar som är till för upp till 50 pe. Företagen som till-
handah̊aller dessa reningsverk har angett att deras större reningsverk ska uppfylla samma
reduktionsgrader för de undersökta parametrarna. Det bidrar till att osäkerheten blir större
eftersom prestandadeklarationerna i realiteten inte är utformade för reningsverken som stu-
derats. Sammantaget bedöms osäkerheten kring prestandadeklarationerna och reduktions-
graderna vara relativt hög baserat p̊a b̊ade yttre faktorer samt osäkerheten kring antagandet
att prestandadeklarationerna kan appliceras p̊a de reningsverk som är av intresse i denna
studie.

Valet av geografisk plats kan p̊averka reningsverkens reningskapacitet. Exempelvis kan vatt-
net i olika delar av Sverige ha olika egenskaper s̊asom alkalinitet vilket spelar stor roll för
reningsprocessen d̊a den kemiska fällningen p̊averkas negativt av l̊ag alkalinitet. Det bidrar
till en osäkerhet gällande given data för reningskapaciteten.

Intervallen mellan de olika poängkriterierna i Tabell 6 var stora vilket resulterade i att re-
ningsverk som fick samma totalpoäng kunde ha väldigt stor variation av reningsgrad. To-
talpoängen hade varierat mer om fler poäng hade införts. Fler poäng hade minskat denna
osäkerhet men det hade samtidigt krävt fler gränsvärden som skilde en poäng fr̊an en an-
nan. Valen av de befintliga poängen var väl motiverade och det föll sig därmed naturligt
att poängskalan 0–3 implementerades. Osäkerhetsanalysen i Tabell 7 skapades för att kunna
urskilja reningsverk med samma poäng fr̊an varandra och för att göra osäkerheterna tydliga.

I Tabell 6 presenteras reduktionsgraden med tv̊a värdesi↵ror vilket har medfört att värden
fr̊an en del avloppsreningsverk avrundats. Avrundningen p̊averkade bedömningen för av-
loppsreningsverket fr̊an Conclean som d̊a fick en högre slutpoäng. Reningsverket fick betyget
9 när reningsgraden av Ntot och Ptot avrundades upp̊at med 0,5 respektive 0,1 procentenhe-
ter. En avrundning som kan anses som försumbar resulterade allts̊a i att Conclean gick fr̊an
lägst till högst poäng. Detta är en stor osäkerhet vilket är viktigt att ha i åtanke vid tolkning
av resultatet. Osäkerheten tydliggörs i Tabell 7 där det även blir tydligt att Klaro har bättre
reningsgrad än Conclean trots att de har f̊att samma totalpoäng.
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Reningen av Ntot och Ptot var utslagsgivande i poängtabellen och därför var det bara dessa
som lyftes i osäkerhetsanalysen i Tabell 7. Samtliga reningsverk fick samma poäng med av-
seende p̊a BOD och variationen av reduktionen var liten. Bland de reningsverk som f̊att 3
poäng med avseende p̊a reduktion av Ptot visas det i Tabell 7 att Biovac, Conclean och Kla-
ro alla har samma osäkerhet som dessutom är den högsta. Alla dessa reningsverk använder
SBR-teknik vilket kan tyda p̊a att tekniken i sig ger liknande resultat för fosforreduktion,
vilket i sin tur skulle kunna innebära att SBR-tekniker generellt f̊ar hög osäkerhet i denna
jämförelse med avseende p̊a reduktion av Ptot. För reduktion av Ntot kunde inte samma
mönster ses d̊a osäkerheterna för reningsverken som använder SBR-teknik varierar mellan de
olika reningsverken.

Topas presenterade reningsgrad i intervall där kvävereningen varierade mellan 50 % och 80 %.
Det lägsta värdet l̊ag till grund för poängsättningen och reningsverket fick d̊a totalpoängen 8.
Totalpoängen skulle bli 9 om högsta värdet hade valts och 8 om medelvärdet hade använts.
Det givna intervallet resulterade i en stor avvikelse för kvävereduktionen vilket presenteras
i Tabell 7. Utifr̊an Tabell 7 är det tydligt att Topas har en högre osäkerhet än de övriga
leverantörerna med avseende p̊a kvävereduktion. B̊ade osäkerheten för den undre intervall-
gränsen p̊a 50 % och den övre intervallgränsen p̊a 80 % är betydligt högre än tröskelvärdet
p̊a 10 %. Detta tyder p̊a en stor osäkerhet i dessa poängsättningar. Även Biovac hade en
osäkerhet p̊a mer än 10 % vilket tyder p̊a en stor osäkerhet.

4.6 Utveckling av studien

Studien hade kunnat utvecklas genom att inkludera fler relevanta leverantörer av renings-
verk i jämförelsen. Av de i nuläget jämförda reningsverken använder flertalet av reningsverken
SBR, ett använder MBR och ett använder biofilm. Det hade varit intressant att i studien
inkludera fler reningsverk med MBR och biofilm för att kunna jämföra reduktionsniv̊aerna
mellan olika reningsverk som använder samma metod. Vidare hade det även varit intressant
att inkludera reningsverk med tekniker som inte presenterats i det här arbetet.

Vid val av reningsverk är det fler parametrar än reningsgrad som är viktiga. Studien ha-
de blivit mer omfattande om hänsyn hade tagits till exempelvis kostnad, underh̊all och
miljöp̊averkan. Om fler aspekter hade lyfts s̊a hade ett alternativ som är lämpligt fr̊an ett
bredare perspektiv kunnat presenteras.

N̊agot som hade bidragit till ett säkrare och mer p̊alitligt resultat är om jämförelsen av re-
ningsverken i Tabell 6 även tagit hänsyn till faktiska mätningar fr̊an befintliga reningsverk.
Det hade kunnat ge mer säkerhet i vad reningsverken presterar i form av reduktionsgrad i
verkligheten i stället för vad de garanterar i prestandadeklarationerna. S̊adana mätningar har
inte varit möjliga att genomföra inom ramen för denna studie.

I poängtabellen väger samtliga tre parametrar lika tungt i bedömningen. Det hade varit
möjligt att vikta poängen för de tre parametrarna mot dess relevans i reningssyfte. Till ex-
empel hade den parameter som har störst övergödande e↵ekt kunnat f̊a en högre poäng för
en lägre reduktion än ett ämne som har mindre övergödande e↵ekt. Liknande viktning ha-
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de kunnat göras för andra parametrar och addera dessa för att p̊a s̊a sätt f̊a ett viktat system.

En annan utveckling av studien kan vara att ta fram exempel p̊a utsläppsvillkor fr̊an re-
ningsverk som f̊att tillst̊and för återanvändning av renat avloppsvatten till bevattning. P̊a
s̊a sätt hade möjliga gränsvärden kunnat fastställas. En ytterligare utveckling hade varit om
mätdata erh̊allits för parametrarna som gränsvärdena gäller för. Detta för att kunna göra en
jämförelse med avseende p̊a möjligheten att använda vattnet fr̊an reningsverken till bevatt-
ning.

Mälarenergi Vatten AB har inte angivit n̊agon specifik geografisk plats där reningsverk ska
anläggas. Reningsverk för 50–200 hush̊all har presenterats men d̊a har ingen hänsyn tagits
till specifika förutsättningar som kan variera mellan olika omr̊aden. Förutsättningar som kan
variera och som kan p̊averka val av reningsverk är exempelvis pH-värde p̊a inkommande vat-
ten samt djup till grundvattenniv̊a. En del reningsverk hade sannolikt kunnat uteslutas om
en specifik plats hade varit given vilket i sin tur hade gett ett mer relevant resultat.
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5 Slutsats

Resultatet fr̊an studien visar att Conclean och Klaro har de mest lämpade avloppsrenings-
verken, baserat p̊a totalpoängen för reduktion av Ntot, Ptot samt BOD. Representationen
av olika reningsverk i arbetet är inte tillräckligt stor för att med säkerhet kunna säga att
alternativen med högsta poängen är de som är mest lämpade för ändamålet. Vilket system
som Mälarenergi Vatten AB bör välja att anlägga i Väster̊as kommun är sv̊art att fastställa,
d̊a hänsyn även förväntas tas till bland annat kostnader, total miljöp̊averkan samt geografisk
plats.

Samtliga avloppsreningsverk som har presenterats uppfyllde kraven för hög skyddsniv̊a med
god marginal. Teknikerna som tillämpas kan därför anses som lämpliga för samhällen till en
storlek av 50–200 hush̊all. En ytterligare slutsats som kunde dras fr̊an studien var att de
reningstekniker som tagits upp, men som inte tillämpas i reningsverken, ocks̊a är lämpliga.

Det är sv̊art att fastställa exakta utsläppskrav för det utg̊aende avloppsvattnet utifr̊an den
lagstiftning som gäller för avloppsreningsverk med storlek avsedd för 50–200 hush̊all. Proble-
met är att inga gränsvärden existerar i den nuvarande lagstiftningen för 250–1999 pe, vilket
försv̊arar processen att fastställa utsläppskraven. Det gick dock att konstatera att varje fall
därav bedöms enskilt, och det är upp till VA-huvudmannen att bestämma utsläppskraven
för samtliga avloppsreningsverk av storleken i fr̊aga.

Utifr̊an studien kan det inte styrkas att det renade avloppsvattnet fr̊an de undersökta företagen
kan återanvändas till bevattning av trädg̊ard eller åkermark. Detta p̊a grund av att informa-
tion om mätningar p̊a de parametrar som berör vattenkvaliteten inte tillhandah̊allits, vilket
leder till att ingen slutsats kan dras huruvida det renade avloppsvattnet kan tas i återbruk.
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Sammanfattning
Mälarenergi Vatten AB har identifierat ett behov av småskaliga
avloppsanläggningar på landsbygden i Västerås kommun. Projektet syftar
till att ta fram hållbara reningstekniker som är anpassade för mindre
samhällen och som uppfyller kraven på vattenrening. Projektplanen har
skapats som ett styrdokument där all väsentlig information om projektet är
samlat. För att målen ska uppfyllas i så stor utsträckning som möjligt har
projektgruppen gemensamt beslutat om hur arbetet ska genomföras. Arbetet
kommer vara en litteraturstudie där befintliga system studeras. I metoden
ska en jämförelsemodell tas fram för att kunna ställa olika alternativ mot
varandra. Problemformuleringen från Mälarenergi Vatten AB har utgjort
grunden för projektplanen. Rapporten innehåller: bakgrund, syfte, mål,
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Projektplan för projektet Småskaliga avlopp på Västerås landsbygd

Uppdragsgivare: Mälarenergi Vatten AB
Handledare: Sahar Dalahmeh & Erik Sahlée

Bakgrund och motiv
I Västerås kommun väljer allt fler invånare att bo på landsbygden då priser i
städerna ökar. Mälarenergi Vatten AB ansvarar för den kommunala
avloppshanteringen och de vill kunna hjälpa boende i såväl staden som på
landsbygden. Idag är enskilda avlopp vanliga på landet men Mälarenergi
Vatten AB vill ta fram en alternativ lösning där flera hushåll kan anslutas till
småskaliga reningsanläggningar.

I samhället ställs idag höga krav på att lösningar ska vara hållbara och
anpassas till hur klimatet förändras. Under somrarna kan det förekomma
vattenbrist till följd av torka, vilket i sin tur kan medföra bevattningsförbud.
För att kunna fortsätta med exempelvis bevattning utan att vattennivån
sänks vill Mälarenergi Vatten AB utreda om renat avloppsvatten kan vara ett
bra alternativ.

Mälarenergi Vatten AB är intresserade av att hitta en hållbar standardmodul
för avloppsrening som kan användas i mindre samhällen på landsbygden.

Syfte – nytta med projektet
Syftet med projektet är att ge ett eller flera förslag till hur
avloppshanteringen på landsbygden kan utvecklas för att bli hållbar.
Lösningarna ska kunna möta både nutida och framtida klimatutmaningar
samt uppfylla de krav som ställs på avloppsrening.

Mål – resultat av projektet
Målet med projektet är att föreslå ett eller flera småskaliga reningssystem
som ska hantera avloppsvatten från 50 till 200 hushåll på ett hållbart sätt.
För att underlätta drift samt underhåll önskar Mälarenergi Vatten AB att en
standardmodul tas fram som ska fungera i alla områden där behovet finns.
Ett ytterligare mål är att finna en lösning där det renade avloppsvattnet har
tillräckligt bra kvalitet för att direkt kunna användas till bevattning.

Frågeställningar
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● Vilka befintliga reningstekniker för avloppsvatten är lämpliga för
samhällen till en storlek av 50-200 hushåll?

● Vilka är de troliga utsläppskraven för dessa anläggningar idag och i
framtiden?

● Kan det renade avloppsvattnet från dessa system användas till
bevattning av trädgård och åkermark?

● Hur ser installation, underhåll samt drift av anläggningarna ut från
ett tids-, kostnads- och miljömässigt perspektiv?

Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet
Avloppslösningarna som studeras ska vara anpassade för 50-200 hushåll. I
projektet ingår inte att skapa ett kretslopp för slammet. Detta innebär att det
går bra med avloppslösningar där slam kan hämtas av en slambil. Kostnader
för olika lösningar är inte begränsande men behöver däremot redovisas och
has i åtanke vid bedömning av vilket avloppssystem som är mest lämpligt.
Projektet begränsas till att enbart jämföra redan befintliga småskaliga
avloppslösningar, och alltså inte ta fram nya lösningar.

Genomförande
Det första steget i projektet är att genomföra en förstudie där relevant
litteratur används för att ge en bakgrund till de frågeställningar som ska
besvaras. I förstudien kommer befintliga småskaliga avloppslösningar och
tekniker att undersökas samt vilka lösningar som andra kommuner använder
för småskaliga avlopp idag. För de system som anses vara relevanta utifrån
problembeskrivningen av projektet kommer såväl hållbarhet,
kravspecifikationer på vattenkvalité, ekonomiska förutsättningar och
regelverk för att få upprätta systemet att undersökas. I Västerås kommun
finns ett befintligt småskaligt avloppssystem som blir en utgångspunkt i
projektets inledande arbete. Anläggningen kommer studeras samt vara en
grund för jämförelser.

Projektet kommer att vara upplagt som en litteraturstudie eftersom redan
befintliga småskaliga avloppssystem kommer att undersökas. Det innebär
rimligtvis också att stora delar av förstudien kommer att vara relevant att ta
med i den slutgiltiga rapporten.

En metod för att jämföra de olika avloppssystemen ska utvecklas. Metoden
ska ta hänsyn till olika parametrar som kan jämföras för att sedan avgöra
fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen.

Tidsplan
Preliminär tidsplan finns i bifogat dokument.
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Projektorganisation
Maria Bergkvist
Lovisa Björkman
Jonas Flensburg
Ellen Fredriksson
Matilda Hagström
Tor Nicolaisen

Resurser och budget
Kostnader för avloppslösningar behöver inte vara begränsande men ska
däremot framgå i rapporten för att kunna göra en jämförelse. Projektgruppen
har inga kostnader utöver att det eventuellt kan uppkomma vid studiebesök
och liknande, isåfall bekostas det av gruppmedlemmarna.

Kommunikation/ förankring under och efter projektet
Kommunikation med beställaren Mälarenergi Vatten AB kommer att ske via
mail och avstämningsmöten. Kontaktperson i projektgruppen kommer vara
Lovisa Björkman. Inom projektgruppen sker kommunikation via messenger
samt kontinuerliga avstämningsmöten. Veckovisa avrapporteringsmöten
kommer ske med ansvarig handledare. Efter att rapporten är färdigställd
kommer den att skickas till Mälarenergi Vatten AB samt publiceras på
DiVA-portalen.

Godkännande av projektplanen
Projektets planering och förutsättningar godkänns av handledaren.
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Sammanfattning

Efter opponeringen erhölls en rättad rapport med kommentarer från grupp 91. Alla
kommentarer har bemöts genom att antingen ändra i rapporten eller behålla kvar som vi hade
tidigare. De kommentarer som vi valt att inte ändra har vi motiverat varför i denna rapport.



Revidering av opponering
Opponering på rapporten erhölls och samtliga kommentarer togs i beaktning. En del av
förslagen höll vi med om och har gjort korrigeringar, medan det också fanns förslag som vi
inte höll med om och har i de fallen förklarat anledningen.

Följande punkter är ändrade enligt opponentens förslag:
● Rubriken har ändrats till “Småskaliga avloppsreningsverk på Västerås landsbygd”.
● Större mellanrum i ordlistan har lagts till enligt förslag.
● Förslag att ändra så att latex inte bryter orden på dåliga ställen har tagits i beaktning.

Detta har korrigerats på vissa ställen.
● Förslag att korta ner och omformulera på vissa ställen i resultat. Detta har tagits i

beaktning och vissa mindre ändringar har gjorts.
● Förslag att se över var referenserna placeras i den löpande texten i aktivslamprocessen.

Alla referenser ligger på rätt ställe, men ett till Ibid lades till för att förtydliga.
● Mening i aktivslamprocess omformulerades efter kommentar för att undvika

värderande ord i resultatdelen.
● Förslag att inte ta upp företagen som exempel på storlekar i SBR-avsnittet är ändrat så

att företagsnamnen utesluts.
● Ett förtydligande är gjort gällande rening av avloppsvattnet efter förslag.
● Ordet “reaktorn” tas bort pga upprepning efter förslag.
● Ordet minsta ändrades till minimal efter förslag.
● En mening under membranbioreaktor-rubriken togs bort efter förslag.
● Förslag att lägga till recipient i ordlista genomförs då detta ansågs rimligt.
● Rubriken “Kemisk Fällning” ändrat till “Kemisk fällning”.
● Förslag att se över styckesindelning och referenser i 3.2.5: Detta har setts över och

styckeindelningen har ändrats.
● Några mindre språkliga ändringar har gjorts i texten. Bland annat har kommatecken

lagts till och tagits bort enligt förslag. Stavfel och meningsuppbyggnader har också
ändrats.

● Flera &-tecken bland referenser i löpande text saknas. Detta har försvunnit när texten
skrevs om till latex och har nu åtgärdats.

● Förslag om att ta bort en del om en studie kring våtmarker i Spanien. Vi fann detta
rimligt och tog därav bort detta.

● Ordet “så” har tagits bort på ett par ställen i rapporten.
● Ändrat från “detta projekt” till “denna studie” i 4.5.
● Länkar i referenslistan är fixade så att alla har samma färg.
● Källor omflyttade så att alla följer bokstavsordning.
● Svenskt vatten ändrat till Svenskt Vatten i referenslistan.
● Kommentar om att det står DOI-länk i referenslistan åtgärdat.
● Kommentar kring att konsekvent använda pe eller personekvivalenter åtgärdat.
● Kap 9. ändrat till 9 kap.
● Referens till lagtext är tillagd i stycket om tillstånd.



● Ändrat så att det står rätt frågeställning i jämförelsemetoden.
● Ändrat så att det står Ptot och Ntot jämförelsemetoden.
● I metoden ändrades en mening som hade kommenterats att den var lång.
● Företagen är tillagda i sammanfattningen.
● Kommentar angående att delar av resultatet för krav och lagar kan uppfattas som

diskuterande har tagits hänsyn till. Vissa meningar har ändrats.
● “Vinnarna” tas upp i sammanfattningen.
● Ändrat i metoden och lagt till vilken metod som gäller för vilken frågeställning.
● Avsnittet om skyddsnivåer har skrivits om.
● Layouten i Tabell 2 har ändrats efter önskemålen.
● Kommentar om källhänvisning av NFS ändrades.

Följande punkter innehåller motiveringar av varför vi valde att inte ändra enligt
opponentens förslag:

● Vi kommer inte att lägga till en blanksida efter försättsbladet då vi inte finner en
anledning till detta.

● Förslag om att skriva vilka företag som har reningstekniker som kan användas till
bevattning dementeras. Vi finner det inte representativt att enbart utgå från vilka
reningsverk som har efterbehandling när det gäller att återanvända vattnet till
bevattning. Vi har istället valt att lägga till ett stycke om bevattning kopplat till
reningstekniker i diskussionen.

● Ändrar inte ordet “oförminskad” till “ökad”, på grund av att vi anser att oförminskad
passar bättre in.

● Förslag om att vänstercentrera kolonnerna i tabellerna dementeras då vi upplever det
mer estetiskt tilltalande och lättläst med centrerade kolonner.

● Förslag att flytta delar av resultat till teori dementeras med anledning att detta är en
litteraturstudie där den informationen som tagits fram som svar på frågeställningar ska
stå i resultat.

● Förslag att flytta resultatdelen med bevattning med återvunnet avsloppsvatten högre
upp i resultat dementeras med anledning att vi anser att denna frågeställning står lite
för sig själv och inte är nödvändig att ha läst först för att förstå de tidigare. Vi anser att
den förekomna ordningen är mest rimlig.

● Förslag att flytta delar av 3.4 till diskussion kommer inte göras eftersom detta är
resultat och inte våra egna tolkningar av resultatet. Det blir det missvisande att ha detta
i diskussion då ingen ny information (vilket detta är) får förekomma i diskussionen.

● Förslag att lägga till produktnamnet i tabell 5 dementeras med anledning av att
reningsteknikerna för de företag där ingen specifik produkt har angetts är generella för
samtliga reningsverk från den leverantören. Det blir därav missvisande att lägga till ett
produktnamn, då reningsteknikerna inte enbart gäller för en specifik produkt.

● Förslag att lägga till ett specifikt spann för hur många pe 4evergreens reningsverk är
tillämpbart för går inte att genomföra då inget specifikt spann har kunnat erhållas för
detta reningsverk.



● Förslag att ta upp reningsverken tidigare kommer vi inte genomföra då vi anser att
nuvarande ordning i resultatet är rimligt. Vi vill att läsaren första ska ha läst om
lagarna och reningsteknikerna för att kunna förstå reningsverken bättre.

● Förslag fanns att flytta en del av 3.2.5.1 eftersom det är en jämförelse. Då denna
jämförelse kommer från Naturvårdsverket och därmed inte är vår jämförelse anser vi
att detta passar att ha i resultatet.

● Förslag om att lägga mer av resultatet i en teoridel kommer inte genomföras då vi gör
en litteraturstudie och vi tycker att det som ligger i resultatet svarar på våra
frågeställningar.

● Förslag att lägga till schematiska figurer i texten dementeras med anledning av att inga
figurer som är relevanta och bidrar till en utökad förståelse har erhållits under studiens
gång. Det känns inte relevant att lägga till bilder som inte tillför något av betydelse.

● Vi kommer inte ändra texten om kvävereningen då det är en väsentlig del i alla
reningstekniker. Vi kommer inte göra det till en egen rubrik eftersom det inte är en
specifik reningsteknik, den skulle inte platsa i tabellen som sammanställer
reningstekniker. Därför väljer vi att ha kvar det som det är.

● Förslag att ha med CE-märkning i ordlistan kommer inte realiseras med anledning av
att detta ord enbart förekommer under den aktuella rubriken och en vidare
förtydligande anses inte nödvändig då detta ord inte är av central betydelse i någon del
av rapporten.

● Det fanns förslag att ändra tabell 4 så att fosfor i utgående vattnet står på en rad under.
Vi kommer inte ändra detta eftersom vi anser det rimligt att ha alla värden på samma
rad så att inga missuppfattningar sker gällande vart siffrorna tillhör.

● Bräddat avloppsvatten fanns redan med ordlistan så vi la ej till det en gång till.
● Tröskelvärde och gränsvärde är inte samma sak så vi ändrade inte detta.
● Stycket under Tabell 2 föreslogs att skrivas som ett eget stycke men vi ansåg att det

inte borde göra det då det redan ligger under rubriken reningskrav och i det stycket tar
vi upp just reningskrav från både EU och Naturvårdsverket.

● Förslag att ändra enhet från hushåll till personekvivalenter i frågeställningarna
kommer inte att korrigeras med anledning av att Mälarenergi Vatten AB var
intresserade av just 50-200 hushåll. Pe har behövt användas i rapporten för att det är
detta som generellt sett används i de flesta källor som använts och det blir inte helt
korrekt att omvandla detta till hushåll.

● Under stycke 3.1.3 fanns en kommentar om att skriva ut källan för att lättare hänga
med. Vi skrev inte ut källan igen då vi vill vara konsekventa med att inte upprepa
samma källa flera gånger, men adderade istället en till källhänvisning (ibid.) så att det
ska bli tydligare.
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Tid: 8.15 1/4-22
Plats: Å2045

Närvarande personer: Ellen Fredriksson, Matilda Hagström, Lovisa Björkman, Maria
Bergkvist, Tor Nicolaisen och Jonas Flensburg

Mötesordförande: Ellen Fredriksson

Dagordningen för projektgruppsmötet

1)   Meddelanden

1.1 Överenskommelser:
Ansvarsområden:
Mötesansvarig - EF
Loggbok - JF
Schema + lokal - LB
Informationsblad - LB
Kontaktperson företag - LB
TB & AW - TN
Latex - MH
Fika - TN

Rutiner:
Märk grupprumsbokningarna med “VA98”
Föreslå onsdagar som stående mötesdag med Sahar när hon är tillbaka.
Internmöten: Sista arbetsdagen på veckan.
Företagsmöten: Tar det allt eftersom beroende på vad vi undrar.
Spontanmöten: Planeras in vid behov.

Annat:
● Helt ledigt vid valborg torsdag-söndag, alltså 28/4-1/5. Övrig tid får prioriteras själv

men viktigt att hålla deadlines.

● Halva gruppen bygger flotte på valborg och kommer troligen inte kunna sitta

tillsammans.

● Inga träffar under de röda dagarna kring påsk.

● Digitala möten under hela påskveckan.

● Ledigt under påskveckan, men arbete kan behövas för att hålla deadlines. Inget

arbete förväntas av varandra.

● Inget arbete förväntas under helger. Vid frågor till varandra under helgerna förväntar

vi inte snabba och långa svar av varandra. Tillgänglighet förändras på vardagar 8-17

om man inte är borta.

● Om vi har bokat grupprum eller planerar att sitta tillsammans och någon inte kan

närvara ska det meddelas kvällen innan.



2) Lägesrapport
Rapport från varje pågående aktivitet.

Pågående aktiviteter:
Projektplan: Ganttschemat återstår. Diskussion kring frågeställningarna i syfte att
färdigställa dessa. Frågeställningarna färdigställs. Frågor till beställaren: Behöver vi finna
en lösning på hur vattnet ska samlas upp, eller räcker det med att det bara blir tillräckligt
rent vatten för att det ska vara möjligt att återanvända? Eventuellt undrar vi också om det
ska vara anpassat för 200 hushåll eller om det kan kombineras med flera små?

Powerpoint till presentationen. Powerpointen korrigeras med de färdigställda
frågeställningarna. Tidsplanen ska läggas in efter att denna är färdigställd.

Presentation - görs tillsammans. Diskuteras mer noggrant på måndag.

Tidsplan - Färdigställs efter mötet.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter

Detta står under 2).

4)   Till nästa gång
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för
att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).

4.1 Datum man inte kan vara med nästa vecka
Lovisa, Ellen, Tor, Matilda borta måndag förmiddag.
Jonas borta tisdag fm.
Ellen borta onsdag fm 8-10.

4.2 Nästa vecka
Vi ses 13.15 på geo på måndag.
Boka in möte med beställaren och handledaren under nästa vecka.

4.3 Reflektionsrunda.
Summering: Bra!

Vid protokollet:
Lovisa Björkman

Justeras:
Jonas Flensburg
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Tid: 09:15
Plats: Norrlands I, Geocentrum

Närvarande personer: Matilda, Jonas, Ellen, Tor, Maria och Lovisa
personer

Mötesordförande: Maria Bergkvist

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1)   Meddelanden
Må-runda.
Bestämma vad vi ska ändra i loggboken och besluta vilka rapporter vi ska sammanställa.
Vi har som mål att slutrapporten ska skrivas i Latex, övriga skrivs och lämnas in i drive.

2) Lägesrapport
Sammanställning av vad gruppen har gjort

Jonas: Kollat efter befintliga system och förslag på mindre avloppsreningsverk.
Sammanställt två system. Bioqube och Biovac, fungerar för större (175 hushåll). I
Bioqube kan man samla upp avloppsvatten, och uppfyller riktvärden (dock från
2007). Nästa steg blir att mejla till företagen.

Lovisa: Förslag. Skrivit om ett system, Klaro. Hittar inga riktvärden, mejla
företaget! Detta system fungerar för 200 hushåll. Skriver nu om Bioclere. Lovisa
har även skrivit om bevattning.

Ellen: Skrivit om Topas, information främst från deras egna hemsida. Kollar nu om
andra kommuners lösningar. Skickat mejl till Burviks samfällighet och frågar om
hur deras avloppsreningsverk fungerar.

Matilda: Skrivit generellt om avloppsreningsverk. Haft problem med att hitta
gränsvärden för 200 - 1 999 pe (personekvivalenter), men skrivit om lagar och
gränsvärden för andra pe.

Tor: Skrivit om kommuner. Varit svårt att hitta information och vad som är
relevant. Kollat på Gotland, finns bra lösningar och där finns även Topas som har
en bassäng-lösning för att kunna bevattna. Hammarby Sjöstad har ett labb, har
olika pågående projekt, bland annat hur man kan använda avloppsvatten till
bevattning.

Maria: Miljöbalken, lagar. 200 - 1 999 pe så reningsverket är anmälningspliktig.
Har vi en damm blir det tillståndspliktig. Ska vi gräva en brunn är det även
tillståndspliktig. Skrivit om EU-lagstiftning, minimikrav för återanvändning av
vatten.



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Rapportloggen:

● Alla kommuner blir till en G-rapport.
● Bevattnings krav och gränsvärden blir en L-rapport och med generell

beskrivning av bevattning med avloppsvatten (L-rapport) blir tillsammans en
G-rapport.

● Alla L-rapporter som beskriver olika förslag blir alla till en G-rapport.
● Mejl behöver inte rapporteras i en rapport.

Ärendeloggen: Ändrar det ovanstående även i ärendeloggen.

G-rapporten om förstudien ändras till att Ellen och Tor är ansvariga över den.

3.1. Standard för typsnitt/storlek/radavstånd
Vad vi vill ha: Times New Roman, storlek 12. Radavstånd: Enkelt. Justera: Den längst
till höger (Tre raka streck över varandra).
Rubrik: Huvudrubrik; rubrik 1 (storlek 20), underrubrik; rubrik 2 (storlek 16), under
underrubrik; rubrik 3 (storlek 14).

3.2. Mappar i driven
Flyttar alla dokument som har med förstudien att göra. När varje rapport är
färdigskriven flyttas den som en pdf till respektive L-rapport, G-rapport och slutligen
A-rapport.
Mappen Schema och Dokumentation flyttas till en gemensam mapp.

4)   Till nästa gång

Nästa möte: ett avstämningsmöte, tisdag 19 april kl.08.15. Går igenom hur vi ska
sammanställa samtliga L-rapporter.

Deadline: Förstudie lämnas in 20 april 17:00. Alla L-rapporter ska vara klara den 19:e
april.

Vid protokollet
Matilda Hagström

Justeras
Tor Nicolaisen
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Tid: 9.15
Plats: 10133

Närvarande personer: Maria Bergkvist, Lovisa Björkman, Jonas Flensburg, Ellen Fredriksson
och Matilda Hagström.

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

0)  “Mårunda”

1)   Meddelanden
Lovisa har haft mejlkontakt med Johanna (från Mälarenergi) och hon tyckte det var bättre
med möte nästa vecka men vi ansåg att vi behövde ha mötet denna vecka så det blir av i
eftermiddag klockan 13.00.

Jonas har fått svar från Bioclere:
Kort info om ekobyarna och de har använt sig av urinseparation (vi får kolla upp vad som
gäller kring detta, om det är ett krav är det kanske inte relevant för oss). Bioclere har
bifogat data från provtagning från en av dessa ekobyar. Under 2021 byggdes två
reningsverk till, kan vara intressant att kolla upp mer om detta.

2) Lägesrapport
Matilda har skrivit klart presentationen inför mittredovisningen.
Vi har ingen tydlig fördelning över vilken rapport vi skriver på just nu, fokus ligger på
metoden.

Metoden:
Vi ska utgå från prestandadeklarationer som grund och i den så ska vi jämföra
procentsatserna. Om vi vill utgå från gränsvärdena som vi funnit tidigare kommer vi
behöva göra en del antaganden och beräkna om värden. Vi har mejlat och bett om data
från företagen, men ska troligen höra av oss igen och påminna och kanske vara mer
specifika att det är en prestandadeklaration vi efterfrågar.
Vi kommer göra en tabell där vi kommer jämföra alla reningsverk. Poängsättningen av de
olika parametrarna kommer göras individuellt för varje ämne som släpps ut.
Vi ska fortsätta leta efter data från användare av reningsverken för att kunna jämföra
även detta, dock endast om vi lyckas få data från alla reningsverken, annar blir det ingen
rättvis jämförelse.
Metoden kommer alltså bestå av två olika jämförelser, en av prestandadeklarationerna
och en av den insamlade datan.
Kommer nog lägga mindre fokus på bevattningsdelen eftersom det inte finns data över
viktiga ämnen att kontrollera för att kunna använda avloppsvatten till bevattning.



3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Jonas fyller på loggern med presentationen, metoden, BAGA, möte med företaget, möte
med handledare och projektgruppsmöte.

Vi ska fortsätta mejla användare/företag för att samla in data. Gör ett exceldokument där
vi kan föra in allt arbete. Förbereda frågor att ställa när vi mejlar/ringer. Kommer sätta
oss mer med detta nästa vecka.

4)   Till nästa gång
Lovisa och Ellen ska sammanställa prestandadeklarationer där de som vi kommer
använda kommer finnas upplagda i en mapp i vår drive.

4.1) Reflektion av veckan

4.2) Tid för nästa möte: Onsdag  8.15 på ångan.

Vid protokollet: Ellen Fredriksson

Justeras: Matilda Hagström



Självständigt arbete i miljö- och
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp:

Projektgruppsprotokoll
Dokumentkod:
W-22-98/ P-4

Datum:
27/4

Ersätter:

Författare:
Tor Nicolaisen

Handledare:
Sahar Dalahmeh

Rapportnamn:
Möte 4



Tid: 13.50
Plats: Zoom

Närvarande personer: Maria Bergkvist, Lovisa Björkman, Jonas Flensburg, Ellen Fredriksson
och Tor Nicolaisen

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

0) “Mårunda”

1)   Meddelanden
BioCube har ringt Jonas! Väldigt intresserad. Han ska skicka data, prestandadeklarationer
med mera. Största system i Nolby och även projekt i Åre nu som Jonas fick ta del av från
han som ringde (försäljaren).

2) Lägesrapport
Metoden:
Typ klar men lite frågetecken kring en av parametrarna (BOD) samt att det blir lite struligt
att utgå från skyddsnivåerna. Ska prata med Johanna angående det. Vill göra en tabell om
flexibilitet, typ hur många man kan bygga ut reningsverket till mm.

Reningstekniker:
Ellen kikar på fällning och ska fortsätta göra det.
Tor fortsätta med sitt arbete.
Lovisa: arbetet flyter på.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Skriva om fosfor, kväve och BOD (parametrarna i metoden). Hur påverkas naturen av
utsläpp av dessa ämnen. Försöka att få in det i “allmänt om reningsverk”? Ingen egen
rapport men försöka få in det i slutrapporten.

Kika vilka företag/produkter som använder sig av MBR, SBR och markinfiltration för att
det ska bli mer vetenskapligt (som Sahar beskrev).

Försöka börja skriva inledning och bara komma igång med slutrapporten. Börja solla
innehåll som inte kommer tas med i slutrapporten.

prestandadeklarationer som man känner sig säker på är “bra” (så bra vi kan få) ska de
läggas in i mappen

4)   Till nästa gång

Alla tillgängliga nästa vecka. Gå lite tidigare på fredag. Internmöte på förmiddagen.



AW eller TB ska göras nästa vecka. Lunch på onsdag föreslås och ska godkännas av
Matilda.

Vid protokollet
Tor Nicolaisen

Justeras
Maria Bergkvist
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Tid: 14.15
Plats: Geocentrum

Närvarande personer:
Lovisa, Ellen, Maria, Tor, Matilda, Jonas

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

0) Mårunda

1)   Meddelanden
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet
eller annan löpande verksamhet

- Johannas mail. Vi inväntar fortfarande ett till svar. Först skickade hon filer med värden
på bland annat kväverening. Hon föreslog en viss poängsättning. Poängen kring kväve
känns oklar. Lite oklart kring hur reningsprocessen för kväve ser ut i minireningsverk,
borde finnas i SBR-tekniker enligt Tor. Frågan är om det finns denitrifikation i dessa.

- Inväntar vissa svar från företag så lite data saknas. 4evergreen hade fler alternativ
men vi fokuserar på en variant. Vi får vara tydliga och transparenta med vart vi fått
värden ifrån. Vi vet inte vilket BAGA-system som ska användas. och vi saknar data. Vi
vet inte om Bioclere vill att vi ska ta med dem i studien, mailar dem efter mötet och
hoppas på det bästa. Finns risk för att vi får stryka vissa företag men så får det vara.

- Vi måste komma ihåg att kolla på kommentarerna från förstudien när vi arbetar med
slutrapporten.

2) Lägesrapport
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas
endast detta.
- Lovisa: Markbaserad rening, biobedd har Lovisa skrivit om. Har ringt massa. Har även

skrivit om förutsättningar samt lite kort om företagen
- Ellen: Kemisk fällning, lite med pH och våtmarker har Ellen skrivit om. Oklart hur

relevant våtmarkerna är i vår rapport
- Maria: Funderar på att lägga till lite om Gotland på diskussion om bevattning. Har

skrivit om UV-filter. Har även skrivit om metoden men det är svårt kopplat till
litteraturstudien, vi borde exempelvis skriva vilka sökord som använts. Andra
rapporter tar upp i metoden att de hittat info via andra rapporter, borde vi göra det?
Maria har även suttit med tabeller i Excel.

- Tor: Har skrivit om SBR, sandfilter och ett av företagen. Ett företaget fanns det ingen
info om, det andra va ett konsultföretag som har gjort 42 samarbeten med
kommuner och de var delägare i VA-guiden men de erbjuder ingen specifik lösning så
vi kan ej få en prestandadeklaration från dem. De verkar vara en konsultfirma som
hjälper till att ta fram lösningar. Det företaget kan vara till hjälp i skrivandet om



våtmarker. Har börjat kolla på delar i slutrapporten som han kan hjälpa till med.
- Matilda: Har arbetat med bioreaktorer, sammanställning av rapporten, gjort tabeller i

Excel och nu sitter hon med bakgrunden. Matilda fixar Excel när hon är klar med
bakgrunden.

- Jonas: Har skrivit PM, ringt samtal, skrivit om kväverening och skickat lite mail. Har
börjat kolla på inledning. Lite frågetecken kring inledningen men vi tolkar den som att
det som ska skrivas är varför vi gör arbetet, typ problemförmulering.

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring,
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

- Diskussion kring inledning/bakgrund. Vi kanske kombinerar inledning och bakgrunden
eftersom vi inte har så mycket bakgrundsfakta. Kankse kan ha en problemformulering
istället för en inledning

- Kan eventuellt ta bort/flytta texten som tar upp hur ett reningsverk fungerar då det
inte besvarar frågeställningen.

- Vi får ha som utgångspunkt att det som inte besvarar frågeställningen får ta plats i
bakgrunden eller strykas.

- Diskussion kring frågeställningarna. Kanske måste dubbelkolla med beställare och
handledare.

1. Den är bra!
2. Vi stryker i framtiden.
3. Ok
4. Vi vill ta bort denna. Vi vill avgränsa arbetet till det tekniska kring reningen,

den är för stor just nu och det känns inte hållbart. Miljöperspektivet behåller
vi när vi tar upp reningsgrad.

5. (Denna har vi lagt till i efterhand) Det verkar som att Mälarenergi ändrat sig
från att vilja ha en standardmodul till att vilja ha flera som funkar vid olika
tillfällen. Vi är överens om att jämförelsen utgår från reningsgraden. VI tar
även upp antal pe samt flexibilitet.

- Flexibilitet. VI borde prata med Johanna om att detta blivit en definitionsfråga för
företagen.

- Vi vet inte riktigt hur mycket det ska stå om företagen i rapporten.

4)   Till nästa gång
4.1 Möte nästa vecka:

När är folk upptagna nästa vecka?
- Maria blir borta på torsdag.

- Tor föreslår att vi ska utmana en annan grupp i nån sport innan halvtidssittning, typ
minigolf eller padel. Tor tar reda på det i helgen.



- Vi kanske ska ha deadline på torsdag kväll så vi kan fira hela fredagen.
- Möte med Sahar på tisdag.
- Vi måste börja med resultat och diskussion på måndag.
- Vi måste diskutera reningstekniker, det kan vi börja med tidigt.
- Reningsverken måste diskuteras och det är det största
- Vi vill vara klara onsdag kväll för att ha tid att läsa igenom på torsdag. Vi siktar på det.

Uppdelning
- Lovisa går igenom företagen och fyller i bedömningstabellen.
- Maria gör klart metoden när vi får svar från Johanna och annars diskutera

bevattningsdelen.
- Matilda fixar introduktion med bakgrund frågeställning osv, kanske tar med lite från

bevattning och klurar därefter på tabeller i Latex.
- Resultat och diskussion om reningstekniker kan tas upp av Ellen, Tor och Jonas

Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för
att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).

5) Reflektion av veckan

Vid protokollet: Jonas Flensburg

Justeras: Ellen Fredriksson
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Tid: 08.45-09.30
Plats: Å101192

Närvarande personer: Maria Bergkvist, Ellen Fredriksson, Tor Nicolaisen, Lovisa Björkman,
Matilda Hagström och Jonas Flensburg.

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

0)   Mårunda

1)   Meddelanden
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet
eller annan löpande verksamhet
- Inget mail från Baga - stryktes från rapporten.

2) Lägesrapport
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas
endast detta.

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.
- Allt går enligt plan.

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring,
åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.
- Göra presentation, dela upp grupper och förbereda opponering.
- Fråga Cecilia om vad som ska lämnas in på DiVA.
- Grupperna bestäms till: Lovisa och Matilda, Tor och Jonas, Maria och Ellen.
- Matilda gör presentationen.
- Tabelltext för tabell 1 ska vara centrerad.
- Skriv “ibid” med litet i.
- Tisdag morgon sammanställer vi våra kommentarer till opponeringen.

4)   Till nästa gång
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för
att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).
- Nästa projektgruppsmöte: tisdag 31 maj.



Vid protokollet: Maria Bergkvist

Justeras: Lovisa Björkman
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Sammanfattning

Mälarenergi Vatten AB ansvarar för den kommunala avloppshanteringen i Västerås kommun.
De ser ett ökat intresse för att flytta ut till landsbygden, där enskilda avlopp i nuläget
dominerar. Istället för de enskilda avloppen vill Mälarenergi ta fram en alternativ lösning i
form av en standardmodul. Standardmodulen ska bestå av en småskalig reningsanläggning
som flera hushåll ska kunna ansluta till. Utöver det vill Mälarenergi att reningsanläggningen
ska kunna användas för att motverka vattenbristen som ibland råder under sommarperioden.
Detta görs genom att återanvända renat avloppsvatten till bevattning.

Utifrån Mälarenergis önskemål att skapa en standardmodul har en förstudie gjorts där relevant
fakta studerats. Förstudien består av fem övergripande delar. Dessa är avloppsreningsverk,
krav och lagar, bevattning, kommuner samt förslag. De är sedan i sin tur uppdelade i mindre
delar för att täcka området. Den första delen om avloppsreningsverk beskriver brett hur
avloppsvatten hanteras och renas i olika steg samt dess nytta ur ett miljöperspektiv. För att
bygga ett reningsverk måste krav och lagar nås. Dessa krav och lagar tas upp i den andra
delen av förstudien. Där läggs fokus på de tillstånd som krävs för att släppa ut avloppsvatten
och inrätta nya avloppsanläggningar samt de reningskrav som ställs på reningsverk. Tredje
delen handlar om bevattning med renat avloppsvatten. Dels generellt hur detta fungerar, samt
även vilka riktlinjer och lagar som behöver följas. I de två sista delarna undersöks marknaden
och andra kommuners lösningar. Där beskrivs hur andra kommuner planerar sitt vatten- och
avloppssystem inför framtiden och hur de löser problemet med stundtals vattenbrist. Utöver
det beskrivs nio olika småskaliga reningsverk som finns på marknaden idag.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
I Västerås kommun väljer allt fler invånare att bo på landsbygden då priser i städerna ökar.
Mälarenergi Vatten AB ansvarar för den kommunala avloppshanteringen och de vill kunna
hjälpa boende i såväl staden som på landsbygden. Idag är enskilda avlopp vanliga på landet
men Mälarenergi Vatten AB vill ta fram en alternativ lösning där flera hushåll kan anslutas till
småskaliga reningsanläggningar.

I samhället ställs idag höga krav på att lösningar ska vara hållbara och anpassas till hur
klimatet förändras. Under somrarna kan det förekomma vattenbrist till följd av torka, vilket i
sin tur kan medföra bevattningsförbud. För att kunna fortsätta med bevattning utan att
vattennivån sänks vill Mälarenergi Vatten AB utreda om renat avloppsvatten kan vara ett bra
alternativ.

Mälarenergi Vatten AB är intresserade av att hitta en hållbar standardmodul för avloppsrening
som kan användas i mindre samhällen på 50 - 200 hushåll på landsbygden.



3

2. Undersökning, analys och förstudieresultat

2.1. Avloppsreningsverk
Rening av avloppsvatten är en väsentlig och viktig process, både ur miljö- och hälsosynpunkt.
Hamnar avloppsvatten i naturen utan att renas kan det leda till stora och förödande
konsekvenser. Risken för spridning av olika sjukdomar och övergödning hade blivit allt mer
omfattande. Avloppsvatten innefattar det vatten som kommer från hushåll, olika industrier
samt dagvatten. Det avloppsvatten som kommer från hushållen kallas även för spillvatten,
som främst kommer från tvätt-, disk- och badvatten samt toaletter. Spillvatten innehåller olika
näringsämnen såsom fosfor och kväve, som huvudsakligen kommer från mänskligt urin och
fekalier. Ytterligare komponenter som omfattar spillvatten är organiskt material samt bakterier
och virus (Åkerblom et al. 2018). Samtliga ämnen som spillvatten innehåller kommer stå i
fokus vid rening av avloppsvatten.

Kommunala och storskaliga avloppsreningsverk är i huvudsak det som representerar Sveriges
avloppshantering. Det finns generellt sätt olika tekniker för att rena avloppsvatten, men det
som genomsyrar de flesta avloppsreningsverk är att det består av tre reningssteg; mekanisk,
biologisk och kemisk rening (Lidström, 2013).

Vid mekanisk rening avlägsnas och fångas större fasta partiklar upp med hjälp av ett galler.
Det kan vara allt från papper till små plastbitar. För andra partiklar såsom sand och grus,
används ett så kallat sandfång där principen är att de tyngre partiklarna sjunker till botten för
att på så sätt avskiljas från resterande avloppsvatten. Återstående och mer lättare partiklar förs
vidare till en försedimenteringsbassäng där resterna sjunker till botten, samlas upp och blir till
slam (Lidström, 2013).

Nästa reningssteg är biologisk rening, där mikroorganismer tillförs och används som
hjälpmedel. Det är främst löst organiskt material, bakterier samt fosfor och kväve som renas,
vilket vanligtvis sker i så kallade aktivslamprocess. Mikroorganismerna är suspenderade i
avloppsvattnet och kräver aeroba förhållanden för att kunna bryta ner ämnena och på så vis
tillgodose substratet och använda det som näring. När mikroorganismerna således avlägsnas
uppstår även i detta processteg en uppsamling av slam (Lidström, 2013).

Kemisk rening innefattar tillsatser av kemikalier för att utnyttja fällningsreaktioner. Det är i
huvudsak fosfor som renas från avloppsvattnet i detta steg, men även organiskt material.
Vanligtvis används aluminium eller järn-salter som fällningsmedel och bildar svårlösliga
föreningar, som på så vis flockar ihop sig med fosfor och sedimenterar till botten i bassängen
(Lidström, 2013).

Slammet, som blir en biprodukt från de olika reningsstegen, kommer att genomgå en
slambehandling. Kommunerna har en skyldighet att ta tillvara på slammet från avloppsvatten
enligt 6§ i lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Ett problem som uppstår med
slam är att det innehåller mycket vatten, närmare bestämt 97﹣99,5 % vatten, vilket innebär
att det skulle bli dyra transportkostnader samt ökad risk för föroreningar av yt- och
grundvatten ifall slammet inte avvattnas. Det finns olika sätt att hantera slammet bland annat
genom förtjockning, avvattning och rötning (Lidström, 2013). För mindre reningsverk är det
vanligtvis enbart förtjockningsprocessen som sker vid behandling av slammet, varvid
resterande slam transporteras med lastbil till ett större avloppsreningsverk för vidare
behandling (Svenskt vatten 2013).
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2.2. Krav och lagar

2.2.1. Tillstånd för utsläpp av avloppsvatten från reningsverk
Vid inrättande av nya avloppssystem och reningsverk för att rena avloppsvattnet finns det
lagar och bestämmelser att ta hänsyn till som skyddar människor och miljön från potentiellt
farliga utsläpp. Det renade avloppsvattnet som släpps ut från avloppsreningsverket klassas
som miljöfarlig verksamhet i enlighet med 9 kap. 1§ miljöbalken (SFS 1998:808).
Miljöprövningsförordningen 1 kap. 1§ (SFS 2013:251) anger att förordningen innehåller
föreskrifter om tillståndsplikt för verksamheter som avses i 9 kap. miljöbalken (SFS
1998:899). Vidare behandlar 28 kap. miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) frågan om
tillståndsplikt och anmälningsplikt för olika dimensioner av reningsverk. I fallet som studeras
i det här projektet som avser ett reningsverk utformat för 50 - 200 hushåll innebär det att 28
kap. 4§ miljöbalken är tillämpbart. Den fjärde paragrafen anger att verksamheten omfattas av
anmälningsplikt C eftersom storleksskalan på 50 - 200 hushåll kan antas vara mindre än 2000
personekvivalenter men större än 200 personekvivalenter. Anmälningsplikten innebär att en
anmälan till tillsynsmyndigheten måste vara gjord för att reningsverket ska få sättas i drift
enligt 1 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

2.2.2 Tillstånd för inrättning av avloppsanordningar
Det är en väsentlig skillnad på lagstiftningen mellan stora och små avloppsreningsverk. Små
eller enskilda avlopp är precis som tidigare nämnts en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1§
miljöbalken (SFS 1998:808). I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899) som utfärdats med stöd av kap 9. 6§ miljöbalken (SFS 1998:808) behandlas
tillståndsplikten för dessa. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899) anges i 12§ att om avloppsvatten bara har avskilts från slammet men inte renats på
något ytterligare sätt får vattnet inte släppas ut. Det finns dock ett undantag i 12§ som ger
möjlighet för att ändå få släppa ut avloppsvattnet och det gäller om “utsläpp kan göras utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön” (SFS 1998:899). Vidare anger 13§ i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) att en ny
avloppsanordning omfattas av tillståndsplikt. Det gäller då vattentoaletter ska anslutas till en
ny avloppsanordning såväl som när de ansluts till en gammal avloppsanordning.

2.2.3. Reningskrav
Det finns gränsvärden och krav för det renade avloppsvattnet som går ut i naturen. Fokus
ligger på de faktorer som har störst negativ inverkan vid för höga halter på djur och natur, det
vill säga fosfor, kväve och organiskt material; BOD7 och CODCr. För kontroller och riktlinjer
av utsläppskrav gällande avloppsvatten används i Sverige Naturvårdsverkets föreskrifter som
en vägledning, NFS 2016:6. I enlighet med 1§ gäller rening och utsläppskrav för
avloppsvatten endast för tätbebyggelser med 2000 pe eller mer, vilket betyder att gränsvärden
för 200 - 1 999 pe inte finns med i lagstiftningen. Det som avgör vilka utsläppskrav som gäller
är storleken på tätbebyggelsen (antalet personekvivalenter) och inte avloppsreningsverkens
storlek (NFS 2016:6). Med anledning för avsaknaden av riktlinjer kring gränsvärden för 200 -
1 999 pe kommer varje fall att bedömas enskilt. Det är VA-huvudmannen för varje kommun
som bedriver och ansvarar för att avloppsvattnet är i rent skick när det släpps ut (Lidström,
2013). Mälarenergi AB har tagit fram gränsvärden för avloppsreningsverket Kungsängsverket
som är belägen i Västerås. I tabell 1 framkommer inte av vilket antal personekvivalenter som
begränsar halterna av BOD7, totalkväve samt totalfosfor, utan det är gränsvärden som gäller
för samtliga avloppsreningsverk i Västerås kommun (Mälarenergi AB u.å.).
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Tabell 1: Gränsvärden för olika parametrar utifrån olika personekvivalenter (NFS 2016:6), samt gränsvärden från
Kungsängsverket (Mälarenergi AB u.å.).

Parametrar
Högsta koncentration

Årsmedelvärde
(≥ 2000 pe)

Högsta koncentration
Årsmedelvärde

(≥ 10 000 - 100 000 pe)

Högsta koncentration
Kungsängsverket

BOD7 15 mg/l 30 mg/l 15 mg/l

CODCr 70 mg/l 125 mg/l -

Tot-N - 15 mg/l 15 mg/l

Tot-P - - 0,3 mg/l

Naturvårdsverkets föreskrifter har dock inga gränsvärden för fosfor (NFS 2016:6). I EU:s
avloppsdirektiv i tabell 2 finns utsläppskrav för totalfosfor där halterna är 1 mg/l eller 2 mg/l
beroende på tätbebyggelsens storlek (Rådets direktiv 91/271/EEG). Efter rening är halterna av
fosfor redan betydligt lägre i Sverige, vilket leder till att gränsvärden för fosfor inte är
nödvändigt i Naturvårdsverkets föreskrifter (Naturvårdsverket 2021). Däremot måste Sverige
följa de kontrollkrav som står under 12§ och i tabell 5 (NFS 2016:6), där krav på att
kontrollera bland annat halter av totalfosfor måste uppfyllas. Enligt NFS 2016:8 finns krav på
att genomföra och redovisa en miljörapportering av samtliga utsläpp och halter som det
utgående vattnet har (NFS 2016:8). Tröskelvärden för näringsämnena fosfor respektive kväve
framkommer i bilaga 1 till NFS 2016:8, där totalfosfor har ett gränsvärde för utsläpp till vatten
på 100 kg/år och totalkväve 6 000 kg/år. Utsläpp till mark tillåts högre halter släppas ut där
totalfosfor har ett tröskelvärde på 5 000 kg/år och totalkväve 50 000 kg/år (Naturvårdsverket
2022).

Kontroller av utsläppen krävs för avloppsanläggningar större än 200 - 1 999 pe. Provtagning
och mätningar bör genomföras för samtliga avloppsreningsverk som utgår från antal
personekvivalenter och inte storleken på avloppsreningsverket. Det som framgår i 11§ i punkt
3 och 4 i NFS 2016:6 sammanställs i tabell 2, där det lyfts fram vilka specifika kontroller som
måste genomföras (NFS 2016:6).

Tabell 2: I NFS 2016:6 framgår i 11§ vilka kontroller varje avloppsreningsverk måste genomföra utifrån antal
personekvivalenter (NFS 2016:6).

3. Kontroll av utsläpp
(≥ 500 - 1 999 pe)

4. Kontroll av utsläpp
(≥ 200 - 499 pe)

Renat utgående
avloppsvatten

Mätningar av vattenflöde och
provtagning för
flödseproprotionellitet tas
regelbundet.

Provtagning som genomförs
med ett delprov för varje
tionde minut.

Bräddat avloppsvatten
Med hjälp av mätningar och
registrering fastställs
bräddningsfrekvens samt
bräddad volym varje dygn.
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2.3. Bevattning med återvunnet avloppsvatten
Energi, kemikalier, vatten av dricksvattenkvalitet och andra resurser kan sparas genom att
använda vatten av lägre reningsgrad än dricksvatten, men med tillräcklig reningsgrad för det
aktuella ändamålet. I både Europa och resten av världen återanvänds renat avloppsvatten på
många håll, medan det är mer ovanligt i Sverige. På exempelvis Gotland har man använt renat
avloppsvatten för att bevattna jordbruksmark sedan 1980-talet (Hoyer 2019).

Ämnen såsom läkemedelsrester, mikroplaster eller kemikalier kan skada både växt- och
djurliv. Dessa ämnen renas inte alltid bort i de kommunala reningsverken, utan avancerad
rening kan behöva användas för att säkerställa att dessa ämnen renas med tillräckligt hög
effektivitet. Avancerad rening innefattar olika reningstekniker som både kan vara självstående
eller tillämpas tillsammans med andra befintliga reningssteg, samt vara en kombination av
olika tekniker som kompletterar varandra. Avancerad rening är i synnerhet viktig vid rening
av avloppsvatten från industrier (Hoyer 2019).

Att bevattna med renat avloppsvatten ger dels en fördel i effektivare vattenanvändning, och
dels en möjlighet att ta tillvara på näringsämnen såsom kväve och fosfor i avloppsvattnet. En
nödvändighet för att det renade avloppsvattnet ska kunna återanvändas är att det är fritt från
smittspridande ämnen (Baresel 2015). Även vid bevattning med ytvatten finns en problematik
med innehåll av patogener. I detta fall kommer patogenerna mestadels från avloppsvatten som
leds till vattendraget, samt fåglar som vistas i och invid vattnet. Fåglarna kan utgöra samma
problematik även vid lagring av renat avloppsvatten, och orsaka en försämring av
vattenkvalitén efter slutförd rening. Reningsprocesser som utgör effektiva barriärer för
mikroorganismer är exempelvis UV-behandling (EPA 1999), membranprocesser, avancerade
oxidationsprocesser såsom ozonisering, och klorering (Hoyer 2019).

2.3.1. EU-lagstiftning
Klimatförändringarna bidrar till att vattenbrist blir ett allt större problem inom EU
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741). Det är idag en stor utmaning för många
jordbruk, speciellt i södra Europa, att kunna bevattna jordbruksmarkerna i den mån som
behövs på grund av brist på tillgång till rent vatten. Detta påverkar i sin tur
livsmedelsproduktionen negativt eftersom vattenbristen ger en minskad skörd. Det är på
grund av utmaningarna med vattenförsörjningen som EU har tagit fram förordningen om
minimikrav för återanvändning av vatten i hopp om att EU:s medlemsländer till exempel ska
öka bevattningen av jordbruksmark med renat avloppsvatten (Miljö- och energidepartementet
2018).

2.3.1.1. Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Vid undersökning av möjligheten att återanvända renat avloppsvatten kan det även vara bra att
beakta rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. En huvudpunkt i detta
direktiv behandlar vid vilken omfattning av avloppsvatten som EU-länderna ska ta hand om
avloppsvattnet genom att både rena och samla upp det. Gränsen enligt direktivet går då
avloppsvattnet kommer från över 2000 personer och vattnet måste i detta fall genomgå
sekundär rening. Sekundär rening innebär enligt direktivet att vattnet genomgår någon form
av biologisk rening (Rådets direktiv 91/271/EEG). Avloppsvattenreningsverken som
undersöks i detta projekt kommer de inte att rena vatten från en befolkning som överstiger
2000 personer och omfattas därför inte av rådets direktiv 91/271/EEG. Artikel 12 ger dock
direktiv om att avloppsvatten som genomgått rening till den nivå att det är möjligt att använda
vattnet till något annat syfte ska återanvändas till det syftet (Rådets direktiv 91/271/EEG).
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2.3.1.2. Minimikrav för återanvändning av vatten
I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten finns minimikrav för hur
vattenkvalitén ska vara vid bevattning av grödor inom jordbruk. Grödorna är indelade i olika
klasser som kräver olika kvalitet på det renade avloppsvattnet för att få använda det till
bevattning för just den grödan. Det är även listat vilka bevattningsmetoder som är lämpliga
för grödorna och med vilken vattenkvalité som grödorna då kan bevattnas med. De
minimikrav som finns i förordningen syftar till att minska risken för spridning av till exempel
bakterier som kan ha negativ inverkan på människor och djur (Europaparlamentets och rådets
förordning 2020/741) samtidigt som förordningen gör det möjligt att använda annat vatten än
dricksvatten för bevattning av jordbruksmark. I förordningen om livsmedelshygien finns det
som var den tidigare lagstiftningen som rör bevattning inom jordbruk, nämligen att vatten av
dricksvattenkvalité ska användas för bevattning (Europaparlamentets och rådets förordning
852/2004). Förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten började gälla från och
med sommaren 2020 och ska tillämpas av EU:s medlemsstater från och med sommaren 2023
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741).

Grödorna är indelade i fyra olika kategorier till vilka det anges vilken som är den lägsta
kvalitetsklass för det återvunna vattnet som får användas. Det finns fyra olika klasser för det
återvunna vattnet som går från A till D, där A är den högsta kvalitetsklassen och D är den
lägsta. Vatten med kvalitetsklass A kan användas till att bevattna grödor där livsmedlet ska
konsumeras rått samt om grödans ätliga delar har varit i kontakt med det återvunna vattnet
genom bevattning. I detta fall får vattnet användas med alla typer av bevattningsmetoder.
Kvalitetsklass B kan användas då grödan ska konsumeras rå och växer ovan mark men då det
återvunna vattnet inte kommer i kontakt med grödan. Kvalitetsklass B kan även användas för
bearbetade livsmedelsgrödor. Precis som för kvalitetsklass A kan alla bevattningsmetoder
användas för kvalitetsklass B. Kvalitetsklass C kan användas till samma kategori av grödor
som kvalitetsklass B, den enda skillnaden är att till exempel droppbevattning eller liknande
metod måste användas för att inte vattnet ska komma i kontakt med de delarna av grödan som
konsumeras råa. Kvalitetsklass D kan användas till industri- och energigrödor, även sådda
grödor ingår i den här kategorin. För kvalitetsklass D får alla bevattningsmetoder användas.
Kategorierna av grödor kan ibland överlappa för vissa grödor och då ska högsta kvalitetsklass
som grödan ingår i tillämpas vid bevattning (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).

I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten presenteras en tabell över vilka
kvalitetskrav som finns för kvalitetsklasserna. Övergripande gäller för kvalitetsklass A att
avloppsvattnet ska ha genomgått en sekundär behandling, filtrering sam desinfektion. För de
övriga tre kvalitetsklasserna finns inte filtrering med som en teknik som bör användas.
Specifika krav för innehåll av E. colibakterier, BOD5, TSS och turbiditet är angivet och skiljer
sig åt för de olika kvalitetsklasserna. I tabell 3 redovisas några av dessa minimikrav från
förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten (Bilaga I, tabell 2)
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741).
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Tabell 3: Minimikrav för återanvändning av vatten (Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741).

Kvalitetsklass E. coli (antal/100 ml) BOD5 (mg/l) och TSS
(mg/l)

A ≤ 10 ≤ 10

B ≤ 100 Ska följa de krav som
redovisas i direktiv

91/271/EEG (Bilaga I, tabell
1)

C ≤ 1000

D ≤ 10 000

Utöver de parametrar som redovisas i tabell 3 finns det även krav för turbiditeten för
kvalitetsklass A, den måste vara ≤ 5 NTU. För alla kvalitetsklasser gäller samma krav för
Legionella spp, nämligen < 1 000 cfu/l, dock bara då aerosoler kan komma att bildas. Kravet
för inälvsnematoder, som är ≤ 1 ägg/l då vattnet används för att bevattna betesmark eller
grovfoder gäller också för alla kvalitetsklasser. (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).

2.4. Kommuner

2.4.1. Norrland
De norrländska kommunerna planerar främst en utbyggnation av det befintliga kommunala
vatten- och avloppsanläggningarna för att tillfredsställa vattenbehovet. Lösningar som
innefattar byggnationer av mindre minireningsverk prioriteras inte av kommunerna men kan
ses bland de enskilda avloppslösningarna. Platser som omfattas av utbyggnationen av de
befintliga vatten- och avloppsanläggningarna väljs utifrån en prioriteringslista som
kommunerna tagit fram. I Umeå kommun har prioriteringen främst gjorts utifrån efterfrågan
på kommunala vatten- och avloppslösningar. Här fanns år 2008, 17 samfälligheter som
tillhandahöll vatten och avlopp till fler än 50 personer samt 8000 personer som använde sig av
enskilda brunnar för vattenförsörjning (Umeå kommun 2016).

Liknande tendenser som i Umeå kommun kan ses i Sundsvalls kommun. Det kommunala
vatten- och avloppssystemet byggs ut för att försäkra att miljökrav nås. En trend kan ses att
människor vill ha kommunalt vatten och avlopp till bostäder som tidigare varit fritidshus men
nu ses som permanentbostäder (Sundsvalls kommun 2020).

I Gävle kan samma tendens gällande fritidshus ses. Utöver det prioriteras områden med dåligt
uträttande enskilda avlopp som ligger i vattenskyddsområden eller där avloppen ökar risken
för övergödning (Sweco 2013).

2.4.2. Gotland
På Gotland identifieras områden som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet och
anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. Kommunens verksamhetsområde utökas
då för att innefatta just dessa områden. Totalt har 104 områden identifieras som kommunen
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gör en bedömning av. Antingen byggs det kommunala vatten- och avloppssystemet ut eller så
anses det mer lämpligt med enskilt avlopp (Region Gotland 2018).

Vattenbrist är ett återkommande problem på Gotland. För att lösa problemet tar man tillvara
på renat avloppsvatten för att bevattna grödor. Problemet med metoden är att det renade
avloppsvattnet lagras i sex månader för att det ska kunna återanvändas till bevattning. För att
avloppsvattnet ska kunna återanvändas till bevattning krävs en rening samt filtrering och
UV-behandling. Ett reningsverk som återanvänder avloppsvattnet för bevattning är byggd av
Topas Vatten. Det reningsverket består av 150 pumpstationer och en 46 000 kubikmeter stor
lagringsdamm. Endast vatten som är tillräckligt renat pumpas ut till dammen (Topas Vatten
u.å.a).

2.4.3. Uppsala
Det finns fyra olika reningsverk som är anpassade för 200-2000 personer, vilket motsvarar ca
40-400 hushåll om det då skulle bo fem personer per hushåll. Dessa finns i Burvik,
Hammarskog, Funbo-Lövsta och Näs-Focksta (Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020).
Reningsverket i Hammarskog använder sig av en vakuum- och avloppsanläggning
(Hammarskogen u.å). Det står inte förklarat vilket system de använder men en typ av
vakuumtoalett är JETS. JETS har dock endast kapacitet för maximalt 15 toaletter om det även
ska vara indraget vatten (JETS 2022). Reningsverket i Bursvik har hand om 190 hushåll men
det gick inte att finna några uppgifter om vad för typ av reningstekniker de använder sig av
där (Bursviksbo u.å). De övriga två samfälligheterna hade ingen information om vad för typ
av reningsteknik de använde och inte heller för hur många hushåll det handlar om.

2.4.4. Värmdö
Små avloppssystem kategoriseras som avloppssystem som inte är anslutet till det kommunala
ledningsnätet. För att små reningsverk ska bli godkända av kommunen krävs det att de är
CE-märkta (Värmdö u.å). CE-märkning innebär att produkten uppfyller EU:s lagstiftning (SIS
u.å).

I skärgården är det ofta inte tillgängligt med kommunalt vatten och de tvingas därmed hitta
olika lösningar på avloppshanteringen. Alternativet är då att anlägga minireningsverk.
Företagsgruppen Sjöliv föreslår följande företag som erbjuder lösningar för minireningsverk:
Topas Vatten, Baga, Biokube, Kingspan och Vestelli (Sjöliv 2021).

2.4.5. Stockholms Kommun
Hammarby Sjöstadsverk forskar inom vattenrening. De har flera olika projekt igång, bland
annat ett pilotprojekt om läkemedelsrening och återvinning av avloppsvatten i Visby
(Hammarby Sjöstadsverk 92023). Genom att använda flera olika separationstekniker skulle
det renade vattnet kunna återanvändas direkt istället för att filtreras ner i marken. I första
steget passerar vattnet genom ett poleringsfilter för att avlägsna partiklar som annars skulle
belasta RO-filtret som separerar bort läkemedel. Inledningsvis användes MBR-pilotenhet för
poleringen men efter upprepade problem så byttes enheten istället ut till en ultrafilterpilot.
Denna hade dock problemet att porstorleken för vad som kunde passera genom filtret var
0,03µm vilket orsakade stopp i filtret. Detta kunde åtgärdas genom att installera ytterligare ett
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filter med en porstorlek på 30µm som placerades innan UF-piloten vilket då resulterade i att
större partiklar kunde sorteras bort och det blev inget stopp i poleringsfiltret. Nästa steg i
reningsprocessen är att använda RO-retentat för att rena bort läkemedelsrester då vatten är det
enda som kan passera genom ett RO-filter. Resultatet av pilotprojektet var att endast 0,006
mg/l fosfor släpptes ut, 0,61 mg/l kväve och mindre än 3 mg/l BOD7. Beräkningar gjordes
även på reningsverkets effektivitet och om det skulle dimensioneras annorlunda mot hur det
fungerade i pilotprojektet kan det antas fungera för att återanvända avloppsvatten och endast
släppa tillbaka en viss del till att filtrera ner i marken. Det projekt handlar dock om det
befintliga reningsverket som finns på Gotland vilket behandlar avloppsvatten till en storlek av
40 000 pe (Baresel et al. 2021).

2.4.6. Simrishamn
I samarbete med Hammarby sjöstadsverk har Stengårdens reningsverk utvecklats. Idén med
det reningsverket är att vatten som renats ska återcirkuleras till samhället igen. Det renade
avloppsvattnet ska återanvändas i industrin, till bevattning eller dricksvatten. Genom att göra
detta kan rent vatten säkerhetsställas för kommande generationer. Processen är mindre
energikrävande och billigare än till exempel avsaltning. Anläggningens kostnad uppskattas till
1.21 sek/m3 (ivl swedish environmental research institute 2020).

Med hjälp av forsknings- och utvecklingsanläggningen, Hammarby sjöstadsverk samt
leverantörerna Xylem och Nordic water har den mest effektiva reningen tagits fram. Denna
rening består av flera steg och är en kombination av mikrofiltrering, ozonering och granulerat
aktivt kol. För att vattnet ska bli tillräckligt rent för att återanvändas till dricksvatten bedöms
ytterligare ett reningssteg behövas i form av ett UV-filter. Vattnet bedöms då kunna
återanvändas till dricksvatten om vattnet infiltreras till grundvattnet (ivl swedish
environmental research institute 2020).

2.5. Förslag

2.5.1. Bioclere
Bioclere erbjuder avloppsanläggningar i flertalet olika storlekar upp till 2000 personer
(Bioclere u.å).

Bioclereanläggningens reningsprocess kan delas in i 4 olika steg. Det första steget kan
jämföras med mekanisk rening där en slamavskiljare separerar flytande och sjunkande
partiklar. Det andra steget är biologisk rening med hjälp av en isolerad biobädd. Vattnet sprids
här ut på ett luftat biobäddsmaterial av typen HUFO 120. Detta skapar en biohud vilken blir
tjockare med tiden och slutligen lossnar från biobäddsmaterialet. Biohuden följer då med
vattnet genom bädden till en cirkulationsbrunn där slammet sjunker till botten och kan
pumpas tillbaka till slamavskiljaren för att undvika flytslam. Därefter sker det tredje steget,
vilket är ett kemiskt reningssteg. Flödet hit mäts med hjälp av ultraljud vilket möjliggör
anpassning av kemikaliemängden som tillsätts. Fosforflockar bildas, vilka i en
flockningskammare byggs upp i storlek och sjunker till botten och kan sedan ledas tillbaka till
slamavskiljaren. Det rena vattnet stiger till ytan och avleds med en utloppsränna. I det fjärde
och sista steget kan reningen kompletteras med intensivare bakteriereduktion (Bioclere
Svenska AB u.å).
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Reningsanläggningen är anpassningsbar. Slamavskiljaren kan dimensioneras efter antal
personer, tömningsintervall och hur avloppsvattnet leds till anläggningen. I det andra steget
finns möjlighet att bygga ihop två biobäddar för att erhålla ett större system.
Cirkulationsbädden, biobädden, spridningssystemet och det kemiska reningssystemet kan
dimensioneras efter verkliga förutsättningar (Bioclere Svenska AB u.å).

2.5.2. Topas
Topas Vatten har avloppssystem som passar för mindre samhällen till en storlek mellan 1 och
100 hushåll. Det beror dock på hur många som bor i ett hushåll. Topas har olika system som
då beror på vilken storlek som efterfrågas och vid installation kommer ritningen för hur de
olika delarna av systemet ska placeras variera men principen för reningen är densamma.
Reningsverken består av biologisk rening och kemisk fällning och drivs av en
luftkompressorer vilket resulterar i att inga lösa delar färdas i vattnet. Alla reningssteg är
inbyggda, vilket innebär att det inte sker någon separat rening utanför reningsverket (Topas
2022a).

När vattnet inkommer till reningsverket renas det i flera olika steg. Först samlas spillvattnet
upp i utjämningstanken för att avluftas vilket därmed förhindrar luktspridning. Det fasta
materialet löses upp i denna process och kväve reduceras. Därefter pumpas råvattnet vidare in
till nästa steg vilket är processtanken. Där sker en reduktion av den biologiska biomassan,
vilket är slammet. En del av slammet förblir kvar i tanken då det bidrar till en bättre
reningsprocess men majoriteten sedimenteras och pumpas ut till ett slamlager. Detta är den
biologiska reningen som sedan avslutas med att fällningskemikalier tillsätts för att reducera
fosformängden. Nästa steg är att det renade vattnet pumpas ut genom dekanter vilket tar bort
ytslammet som samlats (Topas 2022b). Slutligen sker en efterbehandling av slammet för att
säkerställa att vattnet är tillräckligt rent. Genom att låta vattnet flöda genom sandbäddar kan
biologiska- och/eller fosforrestpodukter som inte sedimenterats bort fångas upp. Om det finns
mycket virus och bakterier i vattnet kan det även strömma genom ett UV-filter för att få bort
dessa (Topas 2022c). När reningsprocessen är klar garanterar Topas att BOD7-värdet ska vara
lägre än 10 mg/l, den totala fosforhalten ska vara mindre än 0,3 mg/l och mellan 50-80% av
kvävet ska ska ha renats bort (Topas 2020a).

Varje hushåll bidrar med ca 25 kg slam per år och detta separeras och behandlas i
reningsprocessen och kan sedan lagras. Topas erbjuder möjlighet till både kommunal och
lokal slamhantering. Slam kan vara en bra källa till växtnäring så om ett intresse finns kan
Topas tillhandahålla separata slamförvaringssystem. Det viktiga är dock att det slam som
kommer användas till växtnäring eller liknande inte får blandas med slam som kommer direkt
från avloppet (Topas 2022d).

Vid drift av reningsverket tillkommer flockningsmedel, blåsmaskin och teknik vilket kommer
kräva ett separat hus för förvaring alternativt en kompressorlåda som kan grävas ner.
Nackdelarna med en låda framför ett hus är att ljudnivån kommer vara högre och tillsynen
kommer försvåras. Fördelen är dock att det inte kommer krävas lika stor yta. Vid placering av
reningsverket är det viktigt att ta hänsyn till grundvattennivåerna. Om det finns risk för att
nivåerna är höga kommer dräneringsrör behöva placeras runt reningsverket. Reningsverket
måste vara nedgrävt minst en meter och reningsverkets utlopp måste vara lägre än utloppet
från hushållen. Grovrenstanken där slamrester samlas upp måste placeras lägre än
reningsverket så det blir ett självfall och slammet kan färdas dit utan motstånd på grund av
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nivåskillnader. Avluftning sker slutligen via två rör, ett som är placerat efter reningstanken
och ett som är placerat i taknoken inne i huset (Topas 2020b).

Reningsverket klarar endast av att rena spillvatten från hushållen vilket då innefattar vatten
från bad, dusch, tvätt, toalett och toalettpapper. Annat som hamnar i avloppsystemet kommer
bli svårt att rena bort. Om slamlagret är fyllt till mer än 30% kommer det att behöva
slamtömmas. Ett test för att ta reda på slamhalten kan genomföras genom att ta ett prov från
processtanken och låta det vila i 30 minuter. Slammet kommer då att sedimenteras under tiden
och om det efter 30 minuter utgör mer än 30% av bägaren indikerar det på att slamtömning
kan vara nödvändig. Dagligen kräver reningsverket endast tillsyn om något fel skulle uppstå
vilket tekniken själv kommer meddela. Vid olika fel som kan uppstå finns det en separat
manual för hur dessa ska lösas. Veckovis ska vattnet och slammet undersökas visuellt genom
att lyfta på locken ner till behållarna. Om några avvikelser skulle upptäckas meddelas detta till
Topas Vatten Service (Topas Vatten u.å.b).

2.5.3. 4evergreen
4evergreen erbjuder reningsverk om en storlek på ett till flera hundra hushåll. Det största som
byggts är dimensionerat för 350 000 personekvivalenter (pe) (4evergreen 2022a). De har
reningsverk med MBR-teknik (membranbioreaktorteknik). Membranseparation fungerar på så
sätt att vatten filtreras genom ett membran, vilket separerar slammet från det renade vattnet.
Membranbioreaktorn ersätter därmed både sedimenteringen och filtreringen som normalt
brukar ske i reningsverk och ger ett renare vatten trots att MBR-tekniken klarar av en högre
koncentration biomassa (Svenska miljöinstitutet u.å). 4evergreen säger själva att det renade
avloppsvattnet från deras 4evergreen MBR Premium går att återanvända. 4evergreen MBR
premium kräver inte några kemikalier och slammet kan lagras i en separat tank vilket
minimerar intervallen för slamtömning (4evergreen 2022b). 4evergreen MBR Premium når
enligt de själva upp till alla reningskrav enligt gällande standard (Framtidens Reningsverk
2022).

Det första som sker i 4evergreen MBR Premiums reningsprocess är att avloppsvattnet leds in i
en tank där det buffras, lagras och syresätts med hjälp av en luftpump, och
nedbrytningsprocessen startar. Toalettpapper, fekalier etc löses upp och ickebiologiskt
nedbrytbart material avskiljs med en självrenande screen. Därefter pumpas vattnet till
reaktortanken. I reaktortanken sker nedbrytning med hjälp av mikroorganismer och syre. Ett
bioslam bildas och det renade avloppsvattnet lämnar tanken via en MBR modul där allt det
utgående vattnet ultrafiltreras. Ett 0,4 μm filter används vilket gör att suspenderade partiklar
och bakterier elimineras. Vattnet i detta stadie kan återanvändas för bland annat bevattning. I
det sista steget sker fosforrening med själv av 4evergreens fosformedia som binder
kvarvarande fosfor. Detta sker med hjälp av självfall vilket möjliggör att varken el eller
kemikalier behövs (Framtidens Reningsverk 2022).

2.5.4. Conclean
Conclean erbjuder biokemiska avloppssystem för 1-300 hushåll och samarbetar med den
tyska tillverkaren Graf (Conclean 2022a). Conclean använder sig av SBR-teknik (sekventiell
biologisk rening). Conclean erbjuder möjlighet att samla upp det renade avloppsvattnet, vilket
möjliggör återanvändning för bevattning. Vattnet är renat till hög skyddsnivå och de erbjuder
klorering för att uppnå hög skyddsnivå hälsoskydd (Conclean 2022b).
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Reningen sker stegvis i 5 steg som upprepas 4 gånger per dygn. I det första steget förs vatten
som tillfälligt lagrats i sedimentationstanken över till SBR-reaktorn med hjälp av tryckluft.
Endast vatten förs över medan de fasta partiklarna som sedimenterat stannar kvar. I det andra
steget sker kemisk och biologisk rening. Syresättningen med hjälp av luftningsmembran
placerade i tankens botten sker eftersom mikroorganismerna som utför den biologiska
reningen gynnas av detta. En fällningskemikalie av typen polyaluminiumklorid tillsätts och
flockning sker. Därefter sker en vilofas för att möjliggöra sedimentering. Efter vilofasen
pumpas det renade vattnet ut via en provtagningsbrunn medan det sedimenterade slammet
stannar kvar. I det sista steget förs överskottet av det aktiva slammet på botten tillbaka till
slamlagringsbassängen (Conclean 2022c).

2.5.5. Klaro
Klaro erbjuder reningsverk anpassade för 50-5000 pe. De större anläggningarna klarar att rena
upp till 750 m3 per dag (Klaro 2018). Reningen sker med SBR-teknik. Reningsprocessen
innefattas av 2 stycken kammare. I den första kammaren finns det orenade avloppsvattnet och
kammaren fungerar även som slamlagring och buffert. Primärt och sekundärt slam och
sedimenterbara och flytande partiklar lagras där. Tryckluft lyfter in vätskan i den andra
kammaren, medan slammet stannar kvar. Den andra kammaren är en reningskammare där
luftning sker vilket möjliggör biologiskt rening med aktivt slam. Efter den biologiska
reningen sker en kemisk rening, där fosforutfällningsmedel tillsätts och sedimentering sker i
en vilofas. Det aktiva slammet sedimenterar till botten medan det renade vattnet stiger till
ytan. Det renade vattnet kan sedan blåsas ut ur anläggningen. Överskott av aktivt slam i den
andra kammaren kan cirkuleras tillbaka till anläggningens första kammare (Klaro 2022).

Detta är en kostnadseffektiv, cykelbaserad reningsprocess. Anläggningen arbetar satsvis och
behandlar lika stora mängder vatten i reaktortanken vid varje reningscykel (Klaro 2022). Det
finns flertalet uppgraderingssystem för en Klaro-anläggning. Bland annat kan
UV-desinficering ske genom att stråla vattnet med stark UV-strålning vid utloppet för att
avlägsna patogener. Klaro erbjuder också komponenter som möjliggör klorering av vattnet för
desinficering och E.coli-eliminering. Att patogener renas bort är en nödvändighet för att
avloppsvattnet ska kunna återanvändas till bevattning. Fosforhalten i vattnet kan regleras med
en doseringspump som avger ett flockningsmedel (Klaro u.å).

Anläggningen drivs av en liten kompressor som pressar in luft som stiger i rören och trycker
med sig vatten, vilket gör att inga pumpar behövs i avloppstanken. Energiförbrukningen på
minireningsverken är drygt 50 kWh per person och år. Det finns inga elektriska delar i själva
avloppstanken. Anläggningen kan övervakas med fjärrstyrning, och kräver regelbunden
tömning av slam (Klaro u.å).

2.5.6. Biovac
Biovac reningsverk tillverkas i Norge och de finns i varierande storlekar. Biovac FD är
generellt anpassade för få hushåll medan Biovac SBR är större anläggningar för upp till 50
hushåll (Biovac u.å.a). Om man utgår från kapaciteten skulle ett Biovac SBR vara mer
lämplig än Biovac FD för Mälarenergi Vatten AB.
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Reningsprocessen i alla reningsverk från Biovac består av biologisk och kemisk rening och
alla steg sker i en och samma reaktor (Johansson et al. 2007). I den biologiska delen är
mikroorganismer och bakterier är aktiva i nedbrytning av organiskt material. Kemiska
reningen består av fosforutfällning som uppnås genom att tillsätta flockningsmedel.
Reningsverken har så kallad satsvis biologisk rening som förkortas SBR. Avloppsvatten
samlas inledningsvis i en mottagningstank, när den sedan har tillräckligt mycket innehåll
strömmar vattnet in i reaktorn så att den fylls. Det här är varför processen kallas för “satsvis
rening”, andra system med kontinuerligt flöde får en varierande belastning som beror på hur
mycket avloppsvatten som spolas ned (Biovac u.å.b). SBR-reningen sker i sex steg där
uppfyllningen av reaktorn utgör första fasen. Nästa steg i reningen är en reaktionsfas där
aktivt slam som alltid finns i reaktorn blandas med avloppsvattnet genom att luft tillsätts.
Syret gynnar bakteriernas och mikroorganismernas aktivitet vilket gynnar reningen. Innan
nästa fas sker fosforutfällning där partiklarna förenas med slammet. Sedimenteringsfasen är
det tredje steget och där upphör tillförseln av luft så att slam och fosfor kan sedimentera. När
slammet har skilts från det renade vattnet så pumpas det som blivit över till ett slamlager.
Slamlagret måste tömmas med jämna mellanrum. Det renade vattnet kan därefter dräneras så
att reaktorn töms. Om mottagningstanken inte har tillräckligt med avloppsvatten för att fylla
reaktorn på nytt går reningsverket in i väntfasen som är den sjätte och sista fasen (Biovac
u.å.b).

Länstyrelserna har studerat Biovac FD som är den mindre varianten. Biovac FD uppfyllde
samtliga krav för hög skyddsnivå men systemet klarade inte gränsvärdet för E-coli som krävs
för utmärkt badvattenkvalitét (Hübinette 2009). Det är svårt att hitta information gällande
vattenkvalitet för Biovac SBR.

Renat avloppsvatten kan hanteras på olika sätt. Det kan infiltreras direkt i marken men om det
exempelvis förekommer mycket lera i jorden kan istället en markbädd skapas. En markbädd
kan bestå av sand- och gruslager och ger en konstgjord infiltration. I botten av markbädden
placeras ett dräneringsrör för att vattnet ska kunna ledas bort. Det finns inga exempel där
vatten från Biovacs reningsverk återanvänds men om det kan ledas genom dräneringsrör bör
uppsamling vara genomförbart (Bra miljöteknik Sverige AB 2018).

Kommunen ställer krav på att renat avloppsvatten ska ledas i slutna rör till utsläppspunkter
som anses lämpliga. För att det renade vattnet ska samlas upp krävs specifika egenskaper hos
jorden där anläggningen placeras. Om marken inte har förmågan att kunna ta upp vatten kan
det bli svårt att samla upp det renade avloppsvattnet (Biovac u.å.c).

2.5.7. BioKube
BioKube är ett reningsverk från Danmark med olika modeller där de största har en kapacitet
på upp till 75 hushåll. Systemet har en komplett biologisk samt kemisk rening med en separat
slamavskiljare i reningsprocessens första del. Rening med biofilmssystem utgör största delen
av processen, dessa filterbäddar är luftade och nedsänkta i vatten och de är gjorda av plast.
Biofiltren förekommer i 1-4 kammare och slam som bildas i dessa återförs till
slamavskiljaren. Kväve och organiska föreningar hanteras i den biologiska reningsprocessen.
I den kemiska processen fälls fosfor ut från avloppsvattnet med hjälp av aluminiumrika
kemikalier. Efter de olika reningsstegen kan kväverikt vatten återföras till slamavskiljaren för
att därefter renas på nytt. Om det finns specifika kvalitétskrav på det renade avloppsvattnet
kan efterbehandling vara bra som komplement (Hübinette 2009). Efterbehandling kan bland
annat minska risken för läckage av smittämnen eller hantera läckage av fosfor vid
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driftstörning (Sylwan 2011). Det renade avloppsvattnet kan samlas upp för att användas till
exempelvis spolning av toaletter eller bevattning (BioKube u.å.).

Enligt Länsstyrelserna och Hübinette (2009) var BioKube ett av fyra reningsverk som vid
tiden rapporten skrevs var anpassade för en hög skyddsnivå i samtliga aspekter som
studerades. I samma rapport bekräftades även leverantörens löften, nämligen att BioKube är
driftsäker och lätt att underhålla. Systemet består av enkel konstruktion och har en garanti på
20 år (Hübinette 2009). BioKube har anpassningar för upp till 75 hushåll och det finns även
möjlighet att samla upp och återanvända renat avloppsvatten. Kraven som Mälarenergi Vatten
AB ställer är till stor del uppfyllda och därför kan BioKube vara ett alternativ som är lämpligt
för Västerås landsbygd.

Källorna som använts är mer än tio år gamla så det finns en risk för att BioKube inte
uppfyller lagar och krav som tillkommit på senare år.

2.5.8. BioDisc
BioDisc® finns både i mindre format som är anpassat för ett hushåll och i större format som
är bättre anpassat för kommersiellt bruk och skulle därmed passa i bostadsområden. Ett av de
är minireningsverket som är anpassat för mellan 1-8 hushåll (Kingspan 2022a). Det andra är
ett större reningsverk som klarar av att rena avloppsvatten för upp till 110 hushåll (Kingspan
2022b). Det som gör BioDisc® unikt är att deras reningsteknik bygger på en roterande
biologisk kontaktor som har en biofilm där aeroba bakterier (mikroorganisemer) frodas och
dessa kan sedan bryta ned den biologiska massan i avloppsvattnet (Kingspan u.å.a).

Första steget består av att avloppsvattnet passerar genom en sedimenteringszon där de största
slampartiklarna sorteras ut. Vattnet passerar sedan genom den roterande biologiska kontaktorn
där slampartiklar bryts ned av mikroorganismerna som finns där. Partiklarna som sorteras ut i
detta steg återförs till sedementeringszonen för att avlägsnas och resten av vattnet färdas
vidare till nästa biozon för ytterligare rening (Kingspan u.å.a). Bakterierna får sin energikälla
från näringsämnena som finns kvar i vattnet. Slutligen når vattnet en ny sedimenteringszon
där det kvarvarande slammet pumpas tillbaka till den första sedimenteringszonen. Vattnet är
sedan tillräckligt renat för att släppas ut. BioDisc® lovar att efter reningsprocessen kommer
det finnas maximalt 25 mg/l BOD7, 1 mg/l fosfor och 40 mg/l kväve (Kingspan u.å.b).
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3. Slutsatser, rekommendationer och det fortsatta arbetet

3.1. Slutsatser
Arbetet i förstudien har resulterat i nio reningsverk som är potentiella kandidater till att ingå i
Västerås kommuns standardmodul. Önskan från Mälarenergi Vatten AB var att reningsverken
skulle klara av att rena avloppsvatten för samhällen som består av 50-200 hushåll och alla de
nio utvalda klarar detta. I vissa fall krävs dock att två moduler av samma reningsverk för att
uppnå en reningskapacitet på 200 hushåll. Vid rening av avloppsvatten finns det riktvärden på
vilka nivåer av exempelvis fosfor, kväve, BOD7 och CODCr som är tillåtet att släppa ut och
detta är något som kommer värderas högt vid en jämförelse av dessa reningsverk.

Under arbetet med förstudien har även möjligheten att bevattna med renat avloppsvatten
undersökts. Fördelen med detta är dels att man tar tillvara på näringsämnen som redan finns i
avloppsvattnet men också att det blir en effektivare vattenanvändning och mindre vatten
kommer behöva pumpas upp från grundvattnet. För bevattning med renat avloppsvatten finns
det riktvärden för halterna av E.coli och BOD5 som är viktigt att förhålla sig till. Beroende på
halterna i vattnet finns det olika kvalitetsklasser som talar om vilka grödor som får bevattnas
med det renade avloppsvattnet. Detta är direktiv som kommer från EU-förordningen och är
därmed viktiga att följa. Några av de undersökta förslagen erbjuder lösningar för att
återanvända avloppsvattnet till bevattning vilket kommer vara en fördel vid en jämförelse av
reningsverken.

3.2. Rekommendationer
Syftet med förstudien var att inhämta kunskap och underlag för att få en bred förståelse inom
ämnet. En del av informationen kan komma att bedömas som oväsentlig till det kvarvarande
arbetet och slutrapporten. Till detta kommer den mest väsentliga informationen att undersökas
djupare medan andra delar kasseras, då allt inte längre kommer anses relevant. Delen om krav
och lagar som tagits upp i förstudien kommer vara väsentligt i slutrapporten då denna till stor
del kommer ligga till grund för hur metoden utformas. Vi bedömer även att de undersökta
kommunernas planer för VA-utvecklingen kommer bli irrelevant i framtida arbete eftersom
dessa undersöktes i syfte att inhämta kunskap och undersöka befintliga lösningar. Detta
eftersom befintliga avloppsanläggningar är intressanta i syfte att hitta en lösning till
Mälarenergi Vatten AB som kan implementeras direkt på platsen.

3.3. Förslag till plan för det fortsatta arbetet
När arbetet fortgår kommer resultatet i förstudien analyseras. Delar av arbetet som anses vara
mest relevant kommer undersökas ytterligare. En metod för att jämföra förslagen kommer tas
fram. Denna kommer baseras på flera faktorer för att uppfylla Mälarenergi Vatten ABs
önskemål. Några av dessa faktorer är riktvärden för utsläpp av fosfor, kväve, E.coli och andra
ämnen som framkommit under denna förstudie, kostnader för att anlägga reningsverket, deras
förmåga att återanvända renat avloppsvatten och reningskapaciteten. Reningsverken kommer
på så sätt betygsättas och förhoppningsvis kommer det ge ett tydligt resultat på vilket som är
bäst utifrån de valda kriterierna. Alla företagen som erbjuder lösningar på reningsverken
kommer kontaktas och få en förfrågan om att dela deras data över halterna på de ämnen som

släpps ut.
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reningstekniker och är dimensionerade för diverse storlekar. Mälarenergi Vatten AB
efterfrågar ett system dimensionerat för 50-200 hushåll, där de gärna ser att bevattning med
det renade avloppsvattnet är möjligt. Därav studerades 9 olika system med olika
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med biohud, och 4evergreen använder membranbioreaktor-teknik. Övriga system använder
satsvis biologisk rening.



1 Introduktion
Småskaliga reningsverk kan vara uppbyggda på olika sätt och tillämpa flertalet olika tekniker.
Tre förekommande tekniker är satsvis biologisk rening, biohud och membranbioreaktor. Vid
satsvis biologisk rening (SBR) används aktivt slam för att rena avloppsvattnet från
totalkväve, fosfor, ammonium och organiskt material. Vid SBR görs vanligtvis hela reningen
i samma tank. Processen inleds med att reaktorn fylls, och därefter sker någon form av
reaktion. Slammet får sedan sjunka till botten och därefter avlägsnas det översta vattenlagret
och slammet tas bort. Slutligen är reaktorn redo för en ny sats (EPA 1999). Biohud är ett tunt
lager av mikroorganismer som kan finnas på markbäddar, infiltrationsanläggningar och
kompaktfilter där biologisk rening sker (Avloppsguiden u.å). För att rening med hjälp av
biohud ska bli tillräckligt bra krävs fördelning av vattnet över en viss ytstorlek (Havs och
Vattenmyndigheten 2020). Membranbioreaktorn (MBR) går ut på att separera två faser,
vattnet och slammet, från varandra. Separationen åstadkoms på grund av en
hastighetsskillnad mellan vätskan och membranet (Hessel 2005).
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2 Avloppsreningsverk

Rening av avloppsvatten är en väsentlig och viktig process, både ur miljö- och
hälsosynpunkt. Hamnar avloppsvatten i naturen utan att renas kan det leda till stora och
förödande konsekvenser. Risken för spridning av olika sjukdomar och övergödning hade
blivit allt mer omfattande. Avloppsvatten innefattar det vatten som kommer från hushåll,
olika industrier samt dagvatten. Det avloppsvatten som kommer från hushållen kallas även
för spillvatten, som främst kommer från tvätt-, disk- och badvatten samt toaletter. Spillvatten
innehåller olika näringsämnen såsom fosfor och kväve, som huvudsakligen kommer från
mänskligt urin och fekalier. Ytterligare komponenter som omfattar spillvatten är organiskt
material samt bakterier och virus (Åkerblom et al. 2018). Samtliga ämnen som innefattar
spillvatten kommer stå i fokus vid rening av avloppsvatten.

Kommunala och storskaliga avloppsreningsverk är i huvudsak det som representerar Sveriges
avloppshantering. Det finns generellt sätt olika tekniker för att rena avloppsvatten, men det
som genomsyrar de flesta avloppsreningsverk är att det består av tre reningssteg; mekanisk,
biologisk och kemisk rening (Lidström, 2013).

Vid mekanisk rening avlägsnas och fångas större fasta partiklar upp med hjälp av ett galler.
Det kan vara allt från papper till små plastbitar. För andra partiklar såsom sand och grus,
används ett så kallat sandfång där principen är att de tyngre partiklarna sjunker till botten för
att på så sätt avskiljas från resterande avloppsvatten. Återstående och mer lättare partiklar
förs vidare till en försedimenteringsbassäng där resterna sjunker till botten, samlas upp och
blir till slam (Lidström, 2013).

Nästa reningssteg är biologisk rening där mikroorganismer tillförs och används som
hjälpmedel. Det är främst löst organiskt material, bakterier samt fosfor och kväve som renas,
vilket vanligtvis sker i en så kallad aktivslamprocess. Mikroorganismerna är suspenderade i
avloppsvattnet och kräver aeroba förhållanden för att kunna bryta ner ämnena och på så vis
tillgodose substratet och använda det som näring. När mikroorganismerna således avlägsnas
uppstår även i detta processteg en uppsamling av slam (Lidström, 2013).

Kemisk rening innefattar tillsatser av kemikalier för att utnyttja fällningsreaktioner. Det är i
huvudsak fosfor som renas från avloppsvattnet i detta steg, men även organiskt material.
Vanligtvis används aluminium eller järn-salter som fällningsmedel och bildar svårlösliga
föreningar, som på så vis flockar ihop sig med fosfor och sedimenterar till botten i bassängen
(Lidström, 2013).

Slammet, som blir en biprodukt från de olika reningsstegen, kommer att genomgå en
slambehandling. Kommunerna har en skyldighet att ta tillvara på slammet från avloppsvatten
enligt lagen om allmänna vattentjänster, 6 § i 2006:412. Ett problem som uppstår med slam är
att det innehåller mycket vatten, närmare bestämt 97﹣99,5 % vatten, vilket innebär att det
skulle bli dyra transportkostnader samt ökad risk för föroreningar av yt- och grundvatten ifall
slammet inte avvattnas. Det finns olika sätt att hantera slammet bland annat genom
förtjockning, avvattning och rötning (Lidström, 2013). För mindre reningsverk är det
vanligtvis enbart förtjockningsprocessen som sker vid behandling av slammet, varvid
resterande slam transporteras med lastbil till ett större avloppsreningsverk för vidare
behandling (Svenskt vatten 2013).
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3. Förslag

3.1 Bioclere
Bioclere erbjuder avloppsanläggningar i flertalet olika storlekar upp till 2000 personer
(Bioclere u.å).

Bioclereanläggningens reningsprocess kan delas in i 4 olika steg. Det första steget kan
jämföras med mekanisk rening där en slamavskiljare separerar flytande och sjunkande
partiklar. Det andra steget är biologisk rening med hjälp av en isolerad biobädd. Vattnet sprids
här ut på ett luftat biobäddsmaterial av typen HUFO 120. Detta skapar en biohud vilken blir
tjockare med tiden och slutligen lossnar från biobäddsmaterialet. Biohuden följer då med
vattnet genom bädden till en cirkulationsbrunn där slammet sjunker till botten och kan
pumpas tillbaka till slamavskiljaren för att undvika flytslam. Därefter sker det tredje steget,
vilket är ett kemiskt reningssteg. Flödet hit mäts med hjälp av ultraljud vilket möjliggör
anpassning av kemikaliemängden som tillsätts. Fosforflockar bildas, vilka i en
flockningskammare byggs upp i storlek och sjunker till botten och kan sedan ledas tillbaka
till slamavskiljaren. Det rena vattnet stiger till ytan och avleds med en utloppsränna. I det
fjärde och sista steget kan reningen kompletteras med intensivare bakteriereduktion (Bioclere
Svenska AB u.å).

Reningsanläggningen är anpassningsbar. Slamavskiljaren kan dimensioneras efter antal
personer, tömningsintervall och hur avloppsvattnet leds till anläggningen. I det andra steget
finns möjlighet att bygga ihop två biobäddar för att erhålla ett större system.
Cirkulationsbädden, biobädden, spridningssystemet och det kemiska reningssystemet kan
dimensioneras efter verkliga förutsättningar (Bioclere Svenska AB u.å).

3.2 Topas

3.2.1 Bakgrund
Topas Vatten har avloppssystem som passar för mindre samhällen till en storlek mellan 1 och
100 hushåll. Det beror dock på hur många som bor i ett hushåll. Topas har olika system som
då beror på vilken storlek som efterfrågas och vid installation kommer ritningen för hur de
olika delarna av systemet ska placeras variera men principen för reningen är densamma.
Reningsverken består av biologisk rening och kemisk fällning och drivs av en
luftkompressorer vilket resulterar i att inga lösa delar färdas i vattnet. Alla reningssteg är
inbyggda, vilket innebär att det inte sker någon separat rening utanför reningsverket (Topas
2022a).

3.2.2 Reningsprocessen
När vattnet inkommer till reningsverket renas det i flera olika steg. Först samlas spillvattnet
upp i utjämningstanken för att avluftas vilket därmed förhindrar luktspridning. Det fasta
materialet löses upp i denna process och kväve reduceras. Därefter pumpas råvattnet vidare in
till nästa steg vilket är processtanken. Där sker en reduktion av den biologiska biomassan,
vilket är slammet. En del av slammet förblir kvar i tanken då det bidrar till en bättre
reningsprocess men majoriteten sedimenteras och pumpas ut till ett slamlager. Detta är den
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biologiska reningen som sedan avslutas med att fällningskemikalier tillsätts för att reducera
fosformängden. Nästa steg är att det renade vattnet pumpas ut genom dekanter vilket tar bort
ytslammet som samlats (Topas 2022b). Slutligen sker en efterbehandling av slammet för att
säkerställa att vattnet är tillräckligt rent. Genom att låta vattnet flöda genom sandbäddar kan
biologiska- och/eller fosforrestpodukter som inte sedimenterats bort fångas upp. Om det finns
mycket virus och bakterier i vattnet kan det även strömma genom ett UV-filter för att få bort
dessa (Topas 2022c). När reningsprocessen är klar garanterar Topas att BOD7-värdet ska vara
lägre än 10 mg/l, den totala fosforhalten ska vara mindre än 0,3 mg/l och mellan 50-80% av
kvävet ska ska ha renats bort (Topas 2020a).

3.2.3 Slamhantering
Varje hushåll bidrar med ca 25 kg slam per år och detta separeras och behandlas i
reningsprocessen och kan sedan lagras. Topas erbjuder möjlighet till både kommunal och
lokal slamhantering. Slam kan vara en bra källa till växtnäring så om ett intresse finns kan
Topas tillhandahålla separata slamförvaringssystem. Det viktiga är dock att det slam som
kommer användas till växtnäring eller liknande inte får blandas med slam som kommer direkt
från avloppet (Topas 2022d).

3.2.4 Installation
Vid drift av reningsverket tillkommer flockningsmedel, blåsmaskin och teknik vilket kommer
kräva ett separat hus för förvaring alternativt en kompressorlåda som kan grävas ner.
Nackdelarna med en låda framför ett hus är att ljudnivån kommer vara högre och tillsynen
kommer försvåras. Fördelen är dock att det inte kommer krävas lika stor yta. Vid placering av
reningsverket är det viktigt att ta hänsyn till grundvattennivåerna. Om det finns risk för att
nivåerna är höga kommer dräneringsrör behöva placeras runt reningsverket. Reningsverket
måste vara nedgrävt minst en meter och reningsverkets utlopp måste vara lägre än utloppet
från hushållen. Grovrenstanken där slamrester samlas upp måste placeras lägre än
reningsverket så det blir ett självfall och slammet kan färdas dit utan motstånd på grund av
nivåskillnader. Avluftning sker slutligen via två rör, ett som är placerat efter reningstanken
och ett som är placerat i taknoken inne i huset (Topas 2020b).

3.2.5 Skötsel
Reningsverket klarar endast av att rena spillvatten från hushållen vilket då innefattar vatten
från bad, dusch, tvätt, toalett och toalettpapper. Annat som hamnar i avloppsystemet kommer
bli svårt att rena bort. Om slamlagret är fyllt till mer än 30% kommer det att behöva
slamtömmas. Ett test för att ta reda på slamhalten kan genomföras genom att ta ett prov från
processtanken och låta det vila i 30 minuter. Slammet kommer då att sedimenteras under
tiden och om det efter 30 minuter utgör mer än 30% av bägaren indikerar det på att
slamtömning kan vara nödvändig. Dagligen kräver reningsverket endast tillsyn om något fel
skulle uppstå vilket tekniken själv kommer meddela. Vid olika fel som kan uppstå finns det
en separat manual för hur dessa ska lösas. Veckovis ska vattnet och slammet undersökas
visuellt genom att lyfta på locken ner till behållarna. Om några avvikelser skulle upptäckas
meddelas detta till Topas Vatten Service (Topas u.å).
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3.3 4evergreen
4evergreen erbjuder reningsverk om en storlek på ett till flera hundra hushåll. Det största som
byggts är dimensionerat för 350 000 personekvivalenter (pe) (4evergreen 2022a). De har
reningsverk med MBR-teknik (membranbioreaktorteknik). Membranseparation fungerar på
så sätt att vatten filtreras genom ett membran med en porstorlek på omkring 0,02-0,4 μm,
vilket separerar slammet från det renade vattnet. Membranbioreaktorn ersätter därmed både
sedimenteringen och filtreringen som normalt brukar ske i reningsverk och ger ett renare
vatten trots att MBR-tekniken klarar av en högre koncentration biomassa (Svenska
miljöinstitutet u.å). 4evergreen säger själva att det renade avloppsvattnet från deras
4evergreen MBR Premium går att återanvända. 4evergreen MBR premium kräver inte några
kemikalier och slammet kan lagras i en separat tank vilket minimerar intervallen för
slamtömning (4evergreen 2022b). 4evergreen MBR Premium når enligt de själva upp till alla
reningskrav enligt gällande standard (Framtidens Reningsverk 2022).

Det första som sker i 4evergreen MBR Premiums reningsprocess är att avloppsvattnet leds in
i en tank där det buffras, lagras och syresätts med hjälp av en luftpump, och
nedbrytningsprocessen startar. Toalettpapper, fekalier etc löses upp och ickebiologiskt
nedbrytbart material avskiljs med en självrenande screen. Därefter pumpas vattnet till
reaktortanken. I reaktortanken sker nedbrytning med hjälp av mikroorganismer och syre. Ett
bioslam bildas och det renade avloppsvattnet lämnar tanken via en MBR modul där allt det
utgående vattnet ultrafiltreras. Ett 0,4 μm filter används vilket gör att suspenderade partiklar
och bakterier elimineras. Vattnet i detta stadie kan återanvändas för bland annat bevattning. I
det sista steget sker fosforrening med själv av 4evergreens fosformedia som binder
kvarvarande fosfor. Detta sker med hjälp av självfall vilket möjliggör att varken el eller
kemikalier behövs (Framtidens Reningsverk 2022).

3.4 Conclean
Conclean erbjuder biokemiska avloppssystem för 1-300 hushåll och samarbetar med den
tyska tillverkaren Graf (Conclean 2022a). Conclean använder sig av SBR-teknik (sekventiell
biologisk rening). Conclean erbjuder möjlighet att samla upp det renade avloppsvattnet,
vilket möjliggör återanvändning för bevattning. Vattnet är renat till hög skyddsnivå och de
erbjuder klorering för att uppnå hög skyddsnivå hälsoskydd (Conclean 2022b).

Reningen sker stegvis i 5 steg som upprepas 4 gånger per dygn. I det första steget förs vatten
som tillfälligt lagrats i sedimentationstanken över till SBR-reaktorn med hjälp av tryckluft.
Endast vatten förs över medan de fasta partiklarna som sedimenterat stannar kvar. I det andra
steget sker kemisk och biologisk rening. Syresättningen med hjälp av luftningsmembran
placerade i tankens botten sker eftersom mikroorganismerna som utför den biologiska
reningen gynnas av detta. En fällningskemikalie av typen polyaluminiumklorid tillsätts och
flockning sker. Därefter sker en vilofas för att möjliggöra sedimentering. Efter vilofasen
pumpas det renade vattnet ut via en provtagningsbrunn medan det sedimenterade slammet
stannar kvar. I det sista steget förs överskottet av det aktiva slammet på botten tillbaka till
slamlagringsbassängen (Conclean 2022c).
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3.5 Klaro
Klaro erbjuder reningsverk anpassade för 50-5000 pe. De större anläggningarna klarar att
rena upp till 750 m3 per dag (Klaro 2018). Reningen sker med SBR-teknik.
Reningsprocessen innefattas av 2 stycken kammare. I den första kammaren finns det orenade
avloppsvattnet och kammaren fungerar även som slamlagring och buffert. Primärt och
sekundärt slam och sedimenterbara och flytande partiklar lagras där. Tryckluft lyfter in
vätskan i den andra kammaren, medan slammet stannar kvar. Den andra kammaren är en
reningskammare där luftning sker vilket möjliggör biologiskt rening med aktivt slam. Efter
den biologiska reningen sker en kemisk rening, där fosforutfällningsmedel tillsätts och
sedimentering sker i en vilofas. Det aktiva slammet sedimenterar till botten medan det renade
vattnet stiger till ytan. Det renade vattnet kan sedan blåsas ut ur anläggningen. Överskott av
aktivt slam i den andra kammaren kan cirkuleras tillbaka till anläggningens första kammare
(Klaro 2022).

Detta är en kostnadseffektiv, cykelbaserad reningsprocess. Anläggningen arbetar satsvis och
behandlar lika stora mängder vatten i reaktortanken vid varje reningscykel (Klaro 2022). Det
finns flertalet uppgraderingssystem för en Klaro-anläggning. Bland annat kan
UV-desinficering ske genom att stråla vattnet med stark UV-strålning vid utloppet för att
avlägsna patogener. Klaro erbjuder också komponenter som möjliggör klorering av vattnet
för desinficering och E.coli-eliminering. Att patogener renas bort är en nödvändighet för att
avloppsvattnet ska kunna återanvändas till bevattning. Fosforhalten i vattnet kan regleras med
en doseringspump som avger ett flockningsmedel (Klaro u.å).

Anläggningen drivs av en liten kompressor som pressar in luft som stiger i rören och trycker
med sig vatten, vilket gör att inga pumpar behövs i avloppstanken. Energiförbrukningen på
minireningsverken är drygt 50 kWh per person och år. Det finns inga elektriska delar i själva
avloppstanken. Anläggningen kan övervakas med fjärrstyrning, och kräver regelbunden
tömning av slam (Klaro u.å).

3.6 Biovac
Biovac reningsverk tillverkas i Norge och de finns i varierande storlekar. Biovac FD är
generellt anpassade för få hushåll medan Biovac SBR är större anläggningar för upp till 50
hushåll (Biovac u.å.a). Om man utgår från kapaciteten skulle ett Biovac SBR vara mer
lämplig än Biovac FD för Mälarenergi Vatten AB.

Reningsprocessen i alla reningsverk från Biovac består av biologisk och kemisk rening och
alla steg sker i en och samma reaktor (Johansson et al. 2007). I den biologiska delen är
mikroorganismer och bakterier är aktiva i nedbrytning av organiskt material. Kemiska
reningen består av fosforutfällning som uppnås genom att tillsätta flockningsmedel.
Reningsverken har så kallad satsvis biologisk rening som förkortas SBR. Avloppsvatten
samlas inledningsvis i en mottagningstank, när den sedan har tillräckligt mycket innehåll
strömmar vattnet in i reaktorn så att den fylls. Det här är varför processen kallas för “satsvis
rening”, andra system med kontinuerligt flöde får en varierande belastning som beror på hur
mycket avloppsvatten som spolas ned (Biovac u.å.b). SBR-reningen sker i sex steg där
uppfyllningen av reaktorn utgör första fasen. Nästa steg i reningen är en reaktionsfas där
aktivt slam som alltid finns i reaktorn blandas med avloppsvattnet genom att luft tillsätts.
Syret gynnar bakteriernas och mikroorganismernas aktivitet vilket gynnar reningen. Innan
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nästa fas sker fosforutfällning där partiklarna förenas med slammet. Sedimenteringsfasen är
det tredje steget och där upphör tillförseln av luft så att slam och fosfor kan sedimentera. När
slammet har skilts från det renade vattnet så pumpas det som blivit över till ett slamlager.
Slamlagret måste tömmas med jämna mellanrum. Det renade vattnet kan därefter dräneras så
att reaktorn töms. Om mottagningstanken inte har tillräckligt med avloppsvatten för att fylla
reaktorn på nytt går reningsverket in i väntfasen som är den sjätte och sista fasen (Biovac
u.å.b).

Länstyrelserna har studerat Biovac FD som är den mindre varianten. Biovac FD uppfyllde
samtliga krav för hög skyddsnivå men systemet klarade inte gränsvärdet för E-coli som krävs
för utmärkt badvattenkvalitét (Hübinette 2009). Det är svårt att hitta information gällande
vattenkvalitet för Biovac SBR.

Renat avloppsvatten kan hanteras på olika sätt. Det kan infiltreras direkt i marken men om det
exempelvis förekommer mycket lera i jorden kan istället en markbädd skapas. En markbädd
kan bestå av sand- och gruslager och ger en konstgjord infiltration. I botten av markbädden
placeras ett dräneringsrör för att vattnet ska kunna ledas bort. Det finns inga exempel där
vatten från Biovacs reningsverk återanvänds men om det kan ledas genom dräneringsrör bör
uppsamling vara genomförbart (Bra miljöteknik Sverige AB 2018).

Kommunen ställer krav på att renat avloppsvatten ska ledas i slutna rör till utsläppspunkter
som anses lämpliga. För att det renade vattnet ska samlas upp krävs specifika egenskaper hos
jorden där anläggningen placeras. Om marken inte har förmågan att kunna ta upp vatten kan
det bli svårt att samla upp det renade avloppsvattnet (Biovac u.å.c).

3.7 BioKube

BioKube är ett reningsverk från Danmark med olika modeller där de största har en kapacitet
på upp till 75 hushåll. Systemet har en komplett biologisk samt kemisk rening med en separat
slamavskiljare i reningsprocessens första del. Rening med biofilmssystem utgör största delen
av processen, dessa filterbäddar är luftade och nedsänkta i vatten och de är gjorda av plast.
Biofiltren förekommer i 1-4 kammare och slam som bildas i dessa återförs till
slamavskiljaren. Kväve och organiska föreningar hanteras i den biologiska reningsprocessen.
I den kemiska processen fälls fosfor ut från avloppsvattnet med hjälp av aluminiumrika
kemikalier. Efter de olika reningsstegen kan kväverikt vatten återföras till slamavskiljaren för
att därefter renas på nytt. Om det finns specifika kvalitétskrav på det renade avloppsvattnet
kan efterbehandling vara bra som komplement (Hübinette 2009). Efterbehandling kan bland
annat minska risken för läckage av smittämnen eller hantera läckage av fosfor vid
driftstörning (Sylwan 2011). Det renade avloppsvattnet kan samlas upp för att användas till
exempelvis spolning av toaletter eller bevattning (BioKube u.å.).

Enligt Länsstyrelserna och Hübinette (2009) var BioKube ett av fyra reningsverk som vid
tiden rapporten skrevs var anpassade för en hög skyddsnivå i samtliga aspekter som
studerades. I samma rapport bekräftades även leverantörens löften, nämligen att BioKube är
driftsäker och lätt att underhålla. Systemet består av enkel konstruktion och har en garanti på
20 år (Hübinette 2009). BioKube har anpassningar för upp till 75 hushåll och det finns även
möjlighet att samla upp och återanvända renat avloppsvatten. Kraven som Mälarenergi Vatten
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AB ställer är till stor del uppfyllda och därför kan BioKube vara ett alternativ som är lämpligt
för Västerås landsbygd.

Källorna som använts är mer än tio år gamla så det finns en risk för att BioKube inte
uppfyller lagar och krav som tillkommit på senare år.

3.8 BioDisc
BioDisc® finns både i mindre format som är anpassat för ett hushåll och i större format som
är bättre anpassat för kommersiellt bruk och skulle därmed passa i bostadsområden. Ett av de
är minireningsverket som är anpassat för mellan 1-8 hushåll (Kingspan 2022a). Det andra är
ett större reningsverk som klarar av att rena avloppsvatten för upp till 110 hushåll (Kingspan
2022b). Det som gör BioDisc® unikt är att deras reningsteknik bygger på en roterande
biologisk kontaktor som har en biofilm där aeroba bakterier (mikroorganisemer) frodas och
dessa kan sedan bryta ned den biologiska massan i avloppsvattnet (Kingspan u.å.a).

Första steget består av att avloppsvattnet passerar genom en sedimenteringszon där de största
slampartiklarna sorteras ut. Vattnet passerar sedan genom den roterande biologiska
kontaktorn där slampartiklar bryts ned av mikroorganismerna som finns där. Partiklarna som
sorteras ut i detta steg återförs till sedementeringszonen för att avlägsnas och resten av vattnet
färdas vidare till nästa biozon för ytterligare rening (Kingspan u.å.a). Bakterierna får sin
energikälla från näringsämnena som finns kvar i vattnet. Slutligen når vattnet en ny
sedimenteringszon där det kvarvarande slammet pumpas tillbaka till den första
sedimenteringszonen. Vattnet är sedan tillräckligt renat för att släppas ut. BioDisc® lovar att
efter reningsprocessen kommer det finnas maximalt 25 mg/l BOD7, 1 mg/l fosfor och 40 mg/l
kväve (Kingspan u.å.b).

3.9 BioKem
BioKem är ett minireningsverk med biologisk-kemisk rening och det är anpassat för hushåll
som används hela året. Reningsverket finns i olika storlekar och dessa kan rena avloppsvatten
för upp till 90 hushåll. Renat vatten leds från reningsverket med pump till lämplig
utsläppsplats. I reningssystemet ingår en process- och en utjämningstank som är separerade
med skiljevägg. Minireningsverket har även ett aggregatskåp samt 2–3 inspektionsbrunnar.
För att underlätta provtagning av det renade avloppsvattnet kan provtagningsbrunnar väljas
som komplement. Process- och utjämningstanken har mer ingående delar som kan studeras
ytterligare (Altech 2012).

Anläggningen har satsvis rening och varje reningsprocess tar tolv timmar. Under nio av dessa
timmar sker luftning vilket blandar innehållet i tanken samtidigt som mikroberna får rätt
förutsättningar för att kunna bryta ned organiskt material. Mikroorganismer kommer från
aktivslam och dessa är aktiva i aerob nedbrytning. Föreningarna som bryts ned omvandlas
främst till vatten och koldioxid. Det aktiva slammet ger inte ifrån sig någon lukt och det
kräver en tömning ungefär 1–3 gånger per år beroende på reningsverkets storlek (Dahl 2009).
Kvävet omvandlas genom nitrifikation till nitrat i luftningsprocessen. Efter luftning kommer
en klarningsprocess där nitrat genom denitrifikation omvandlas till en kväveform som kan
lämna tanken genom ventilationen. Under klarningen tillsätts flockningsmedel för att fosfor
ska kunna fällas ut och sedan sedimentera med övriga fasta partiklar. Efter sedimentation i
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klarningsprocessen kan renat avloppsvatten ledas från tanken till utsläppsplatsen (Altech
2012).

Det renade avloppsvattnet pumpas ut genom ledningar, något som är en förutsättning för att
kunna samla upp vatten. Inga exempel har hittats där renat vatten samlats och återanvänts
men det kan vara värt att fokusera mer på det i fortsatta studier om reningsverket.

I Länsstyrelsernas rapport har två varianter av BioKem studerats, BioKem SRV och BioKem
(Hübinette 2009). Det är inte tydligt vad som är skillnaden på dessa men BioKem SRV
uppfyllde kraven för hög skyddsnivå medan BioKem var väldigt nära gränsen. Data togs bara
från en mätstation av BioKem SRV medan 5 mätstationer representeras i resultaten för
BioKem. Leverantören av BioKem SRV har inte hittats trots att namn och webbadress
angivits i rapporten. Det finns generellt väldigt bristfällig information om BioKem SRV så
därför ligger fokus i den här rapporten endast på BioKem som finns på marknaden idag.

I en sammanställning av olika reningsverk har BioKem haft den högsta uppmätta fosforhalten
av alla kandidater vid ett provtillfälle (Heinonen-Tanski & Matikka 2017). Rapporten kan ses
som en sammanfattning av tidigare publikationer om småskaliga avlopp i Sverige och
Finland och data som redovisas är tagen mellan 2003 och 2014. Om medelvärden studeras så
har inte BioKem de högsta utsläppsvärderna men det finns andra system som har betydligt
bättre utsläppsvärden, exempelvis BioKube, Topas och Baga Easy. Data från dessa tre system
har dock bara samlats in från ett fåtal reningsverk medan värden BioKem har hämtats vid 42
olika utsläppspunkter. Inga ytterligare mätningar har utförts på BioKube, Topas och Baga
Easy utöver de som Länsstyrelserna presenterade i deras rapport, det betyder också att dessa
värden är äldre än övriga.

Vid kontakt med BioKem framgick det att deras anläggningar inte längre saluförs. Därav är
denna leverantör inte längre aktuell för fortsätta studier.

4 Diskussion
Samtliga system verkar relevanta för Mälarenergi Vatten AB, men det krävs ytterligare
undersökning av huruvida vattnet går att använda till bevattning, samt data på det renade
vattnet. En del av reningsverken klarar att rena avloppsvatten för 200 hushåll, medan andra
klarar att rena för fler än 50 men färre än 200 hushåll.

Reningsverk med MBR-teknik verkar vara en bra lösning både när man ser till reningsgrad,
belastning och yteffektivitet. Det finns också potential att uppnå framtida reningskrav, som
exempelvis läkemedelsrening, med hjälp av denna teknik. MBR-teknik verkade vara ovanligt
bland mindre avloppsreningsverk och återfanns bland de studerade systemen enbart hos
4evergreen. SBR-rening används av flertalet av systemet och verkar generellt vara vanligt
bland småskaliga avloppsverk och minireningsverk i synnerhet.
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Sammanfattning

Sammanställning om hur några kommuner har löst vatten- och avloppshanteringen. Norrut
prioriteras främst planeringen över framtida utbyggnader av de befintliga vatten- och
avloppsanläggningarna. Mer söderut planeras också det kommunala vatten- och avloppsnätet
att byggas ut men det finns mer exempel på småskaliga avloppslösningar. I Uppsala kommun
finns fyra mindre reningsverk anpassade för 200-2000 personer till exempel. Under
sommarperioden råder vattenbrist i några kommuner. En kommun som påverkas av detta är
Gotland. Genom att återanvända avloppsvatten för bevattning kan vattenbristen åtgärdas.
Återanvändningen av avloppsvattnet är något Hammarby sjöstadsverk arbetar med. De har
flera olika projekt om vattenrening. Ett sådant återfinns på Gotland där fokus ligger på rening
av läkemedelsrester samt återanvändning till bevattning. I Simrishamn finns ytterligare ett
projekt där ett reningsverk har byggts för att rena avloppsvattnet till dricksvatten. Det renade
avloppsvattnet ska även kunna användas för bevattning.



Kommuner

Norrland
De norrländska kommunerna planerar främst en utbyggnation av det befintliga kommunala
vatten- och avloppsanläggningarna för att tillfredsställa vattenbehovet. Lösningar som
innefattar byggnationer av mindre minireningsverk prioriteras inte av kommunerna men kan
ses bland de enskilda avloppslösningarna. Platser som omfattas av utbyggnationen av de
befintliga vatten- och avloppsanläggningarna väljs utifrån en prioriteringslista som
kommunerna tagit fram. I Umeå kommun har prioriteringen främst gjorts utifrån efterfrågan
på kommunala vatten- och avloppslösningar. Här fanns år 2008, 17 samfälligheter som
tillhandahöll vatten och avlopp till fler än 50 personer samt 8000 personer som använde sig
av enskilda brunnar för vattenförsörjning (Umeå kommun 2016).

Liknande tendenser som i Umeå kommun kan ses i Sundsvalls kommun. Det kommunala
vatten- och avloppssystemet byggs ut för att försäkra att miljökrav nås. En trend kan ses att
människor vill ha kommunalt vatten och avlopp till bostäder som tidigare varit fritidshus men
nu ses som permanentbostäder (Sundsvalls kommun 2020).

I Gävle kan samma tendens gällande fritidshus ses. Utöver det prioriteras områden med dåligt
uträttande enskilda avlopp som ligger i vattenskyddsområden eller där avloppen ökar risken
för övergödning (Sweco 2013).

Gotland
På Gotland identifieras områden som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet och
anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. Kommunens verksamhetsområde utökas
då för att innefatta just dessa områden. Totalt har 104 områden identifieras som kommunen
gör en bedömning om. Antingen byggs det kommunala vatten- och avloppssystemet ut eller
så anses det mer lämpligt med enskilt avlopp (Region Gotland 2018).

Vattenbrist är ett återkommande problem på Gotland. För att lösa problemet tar man tillvara
på renat avloppsvatten för att bevattna grödor. Problemet med metoden är att det renade
avloppsvattnet lagras i sex månader för att det ska kunna återanvändas till bevattning. För att
avloppsvattnet ska kunna återanvändas till bevattning krävs en rening samt filtrering och
UV-behandling. Ett reningsverk som återanvänder avloppsvattnet för bevattning är byggd av
Topas vatten. Det reningsverket består av 150 pumpstationer och en 46 000 kubikmeter stor
lagringsdamm. Endast vatten som är tillräckligt renat pumpas ut till dammen (Topas vatten
u.å).

Uppsala Kommun
Det finns fyra olika reningsverk som är anpassade för 200-2000 personer, vilket motsvarar ca
50-500 hushåll om det då skulle bo fyra personer per hushåll. Dessa finns in Burvik,
Hammarskog, Funbo-Lövsta och Näs-Focksta (Uppsala Vatten 2020). Reningsverket i
Hammarskog använder sig av en vaccum- och avloppsanläggning (Hammarskogen u.å). Det
står inte förklarat vilket system de använder men en typ av vaccumtoalett är JETS. JETS har
dock endast kapacitet för maximalt 15 toaletter om det även ska vara indraget vatten (JETS



2022). Reningverket i Bursvik har hand om 190 hushåll men det gick inte att finna några
uppgifter om vad för typ av reningstekniker de använder sig av där (Bursviksbo u.å). De
övriga två samfälligheterna hade ingen information om vad för typ av reningsteknik de
använde och heller inte för hur många hushåll det handlar om.

Värmdö Kommun
Små avloppsystem kategoriseras som avloppsystem som inte är anslutet till det kommunala
vattnet. För att små reningsverket ska bli godkända av kommunen krävs det att de är
CE-märkta (Värmdö u.å). CE-märkning innebär att produkten uppfyller EU:s lagstiftning
(SIS u.å).

I skärgården är det ej tillgängligt med kommunalt vatten och de tvingas därmed hitta olika
lösningar på avloppshanteringen. Alternativet är då att anlägga minireningsverk.
Företagsgruppen Sjöliv föreslår följande lösningar för minireningsverk: Topas Vatten, Baga,
Biokube, Kingspan och Vestelli (Sjöliv 2021).

Stockholms Kommun
Hammarby Sjöstadsverk forskar inom vattenrening. De har flera olika projekt igång, bland
annat ett pilot-projekt om läkemedelsrening och återvinning av avloppsvatten i Visby
(Hammarby Sjöstadsverk 92023). Genom att använda flera olika separtionstekniker skulle det
renade vattnet kunna återanvändas direkt istället för att filtreras ner i marken. I första steget
passerar vattnet igenom ett poleringsfilter för att avlägsna partiklar som annars skulle belasta
RO-filtret som separerar bort läkemedel. Inledningsvis användes MBR-pilotenehet för
poleringen men efter upprepade problem så byttes enheten istället ut till en ultrafilterpilot.
Denna hade dock problemet att porstorleken för vad som kunde passera genom filtret var
0,03µm vilket orsakade stopp i filtret. Detta kunde åtgärdas genom att installera ytterliggare
ett filter med en porstorlek på 30µm som placerades innan UF-piloten vilket då resulterade i
att större partiklar kunde sorteras bort och det blev inget stopp i poleringsfiltret. Nästa steg i
reningsprocessen är att använda RO-retentat för att rena bort läkemdelsrester då vatten är det
enda som kan passera genom ett RO-filter. Resultatet av pilot-projektet var att endast
0,006mg/l fosfor släpptes ut, 0,61mg/l kväve och mindre än 3 mg/l BOD7. Beräkningar
gjordes även på reningsverket effektivitet och om det skulle dimensioneras annorlunda mot
hur det fungerade i pilot-projektet kan det antas fungera för att återanvända avloppsvatten och
endast släppa tillbaka en viss del till att filtrera ner i marken. Det projekt handlar dock om det
befintliga reningsverket som finns på Gotland vilket behandlar avloppsvatten till en storlek av
40 000 pe (Baresel et al. 2021).

Simrishamn
I samarbete med Hammarby sjöstadsverk har Stengårdens reningsverk utvecklats. Idén med
det reningsverket är att vatten som renats ska återcirkuleras till samhället igen. Det renade
avloppsvattnet ska återanvändas i industrin, till bevattning eller dricksvatten. Genom att göra
detta kan rent vatten säkerhetsställas för kommande generationer. Processen är mindre
energikrävande och billigare än till exempel avsaltning. Anläggningens kostnad uppskattas
till 1.21 sek/m3 (ivl swedish environmental research institute 2020).



Med hjälp av forsknings- och utvecklingsanläggningen, Hammarby sjöstadsverk samt
leverantörerna Xylem och Nordic water har den mest effektiva reningen tagits fram. Denna
rening består av flera steg och är en kombination av mikrofiltrering, ozonering och granulerat
aktivt kol. För att vattnet ska bli tillräckligt rent för att återanvändas till dricksvatten bedöms
ytterligare ett reningssteg behövas i form av ett UV-filter Vattnet bedöms då kunna
återanvändas till dricksvatten om vattnet infiltreras till grundvattnet (ivl swedish
environmental research institute 2020).
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Vid anläggning av ett avloppsreningsverk finns det lagar och krav att följa och ta hänsyn till.
Dessa krav och lagar syftar till att skydda människor och miljön från eventuellt kan
åstadkomma skada och problem. Det utgående avloppsvattnet från ett avloppsreningsverk
klassas som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1§ miljöbalken. Ett avloppsreningsverk
som är avsatt för hushåll med 200 till 2000 pe blir anmälningspliktigt vid utsläpp av
avloppsvatten enligt 28 kap. 4§ miljöbalken. I Sverige används Naturvårdsverkets föreskrifter
NFS 2016:6 som en vägledning till vilka gränsvärden som det renade avloppsvattnet inte får
överskrida. Utifrån andelen personekvivalenter (pe) som ett avloppsreningsverk täcker,
bestäms vilket gränsvärde för vardera parameter som avloppsvattnet måste uppfylla innan det
släpps ut. Det är främst fosfor, kväve och organiskt material (BOD7) som tas i beaktande vid
kontroller av avloppsvatten. Det saknas gränsvärden för fosfor enligt NFS 2016:6, men det
finns det andra lagar och krav som måste följas i enlighet med bilaga 1 i NFS 2016:8. Med
avseende på att vissa gränsvärden saknas bedöms varje fall enskilt, och det är upp till
VA-huvudmannen för varje kommun att ha ansvar för att avloppsvattnet som går ut i naturen
är rent. Mälarenergi AB har tagit fram gränsvärden för samtliga avloppsreningsverk i
Västerås kommun, där gränsvärdena för BOD7 är 15 mg/l, totalkväve 15 mg/l och slutligen
för totalfosfor 0,3 mg/l. Det ställs även krav på vilka typer av kontroller som bör genomföras,
vilket även här utgår från antal personekvivalenter.



1 Tillstånd för utsläpp av avloppsvatten från
reningsverk
Vid inrättande av nya avloppssystem och reningsverk för att rena avloppsvattnet finns det
lagar och bestämmelser att ta hänsyn till som skyddar människor och miljön från potentiellt
farliga utsläpp. Det renade avloppsvattnet som släpps ut från avloppsreningsverket klassas
som miljöfarlig verksamhet i enlighet med 9 kap. 1§ miljöbalken (SFS 1998:808).
Miljöprövningsförordningen 1 kap. 1§ (SFS 2013:251) anger att förordningen innehåller
föreskrifter om tillståndsplikt för verksamheter som avses i 9 kap. miljöbalken (SFS
1998:899). Vidare behandlar 28 kap. miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) frågan om
tillståndsplikt och anmälningsplikt för olika dimensioner av reningsverk. I fallet som studeras
i det här projektet som avser ett reningsverk utformat för 50 - 200 hushåll innebär det att 28
kap. 4§ miljöbalken är tillämpbart. Den fjärde paragrafen anger att verksamheten omfattas av
anmälningsplikt C eftersom storleksskalan på 50 - 200 hushåll kan antas vara mindre än 2000
personekvivalenter men större än 200 personekvivalenter. Anmälningsplikten innebär att en
anmälan till tillsynsmyndigheten måste vara gjord för att reningsverket ska få sättas i drift
enligt 1 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

1.2 Tillstånd för inrättning av avloppsanordningar
Det är en väsentlig skillnad vid lagstiftning mellan stora och små avloppsreningsverk. Små
eller enskilda avlopp är precis som tidigare nämnts en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1§
miljöbalken (SFS 1998:808). I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899) som utfärdats med stöd av kap 9. 6§ miljöbalken (SFS 1998:808) behandlas
tillståndsplikten för dessa. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS
1998:899) anges i 12§ att om avloppsvatten bara har avskilts från slammet men inte renats på
något ytterligare sätt får vattnet inte släppas ut. Det finns dock ett undantag i 12§ som ger
möjlighet för att ändå få släppa ut avloppsvattnet och det gäller om “utsläpp kan göras utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön” (SFS 1998:899). Vidare anger 13§ i
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) att en ny
avloppsanordning omfattas av tillståndsplikt. Det gäller då vattentoaletter ska anslutas till en
ny avloppsanordning såväl som när de ansluts till en gammal avloppsanordning.



2 Reningskrav
Det finns gränsvärden och krav för det renade avloppsvattnet som går ut i naturen. Fokus
ligger på de faktorer som har störst negativ inverkan vid för höga halter på djur och natur, det
vill säga fosfor, kväve och organiskt material; BOD7 och CODCr. För kontroller och riktlinjer
av utsläppskrav gällande avloppsvatten används i Sverige Naturvårdsverkets föreskrifter som
en vägledning, NFS 2016:6. I enlighet med 1§ gäller rening och utsläppskrav för
avloppsvatten endast för tätbebyggelser med 2000 pe eller mer, vilket betyder att gränsvärden
för 200 - 1 999 pe inte finns med i lagstiftningen. Det som avgör vilka utsläppskrav som
gäller är storleken på tätbebyggelsen (andelen personekvivalenter) och inte
avloppsreningsverkens storlek (NFS 2016:6). Med anledning för avsaknaden av riktlinjer
kring gränsvärden för 200 - 1 999 pe kommer varje fall att bedömas enskilt. Det är
VA-huvudmannen för varje kommun som bedriver och ansvarar för att avloppsvattnet är i rent
skick när det släpps ut (Lidström, 2013). Mälarenergi AB har tagit fram gränsvärden för
avloppsreningsverket Kungsängsverket som är belägen i Västerås. I tabell 1 framkommer inte
av vilken andel personekvivalenter som begränsar halterna av BOD7, totalkväve samt
totalfosfor, utan det är gränsvärden som gäller för samtliga avloppsreningsverk i Västerås
kommun (Mälarenergi AB u.å.).

Tabell 1. Gränsvärden för olika parametrar utifrån olika personekvivalenter (NFS 2016:6), samt
gränsvärden från Kungsängsverket (Mälarenergi AB u.å.).

Parametrar
Högsta koncentration

Årsmedelvärde
(≥ 2000 pe)

Högsta koncentration
Årsmedelvärde

(≥ 10 000 - 100 000 pe)

Högsta koncentration
Kungsängsverket

BOD7 15 mg/l 30 mg/l 15 mg/l

CODCr 70 mg/l 125 mg/l -

Tot-N - 15 mg/l 15 mg/l

Tot-P - - 0,3 mg/l

Naturvårdsverkets föreskrifter har dock inga gränsvärden för fosfor (NFS 2016:6). I EU:s
avloppsdirektiv finns utsläppskrav för totalfosfor i tabell 2 där halterna är 1 mg/l eller 2 mg/l
beroende på tätbebyggelsens storlek. Halterna av fosfor är redan betydligt lägre i Sverige,
vilket leder till att gränsvärden för fosfor inte är nödvändigt i Naturvårdsverkets föreskrifter
(Naturvårdsverket 2021). Däremot måste Sverige följa de kontrollkrav som står under 12 §
och i tabell 5 (NFS 2016:6), där krav på att kontrollera bland annat halter av totalfosfor måste
uppfyllas. Enligt NFS 2016:8 finns krav på att genomföra och redovisa en miljörapportering
av samtliga utsläpp och halter som det utgående vattnet har (NFS 2016:8). Tröskelvärden för
näringsämnena fosfor respektive kväve framkommer i bilaga 1 till NFS 2016:8, där
totalfosfor har ett gränsvärde för utsläpp till vatten på 100 kg/år och totalkväve 6 000 kg/år.
Utsläpp till mark tillåts högre halter släppas ut där totalfosfor har ett tröskelvärde på 5 000
kg/år och totalkväve 50 000 kg/år (Naturvårdsverket 2022).

Kontroller av utsläppen krävs för avloppsanläggningar större än 200 - 1 999 pe. Provtagning
och mätningar bör genomföras för samtliga avloppsreningsverk som utgår från andelen
personekvivalenter och inte storleken på avloppsreningsverket. Det som framgår i 11§ i punkt



3 och 4 i NFS 2016:6 sammanställs i tabell 2, där det lyfts fram vilka specifika kontroller som
måste genomföras (NFS 2016:6).

Tabell 2. I NFS 2016:6 framgår i 11 § vilka kontroller varje avloppsreningsverk måste genomföra
utifrån andel personekvivalenter (NFS 2016:6).

3. Kontroll av utsläpp
(≥ 500 - 1 999 pe)

4. Kontroll av utsläpp
(≥ 200 - 499 pe)

Renat utgående
avloppsvatten

Mätningar av vattenflöde och
provtagning för
flödseproprotionellitet tas
regelbundet.

Provtagning som genomförs
med ett delprov för varje
tionde minut.

Bräddat avloppsvatten
Med hjälp av mätningar och
registrering fastställs
bräddningsfrekvens samt
bräddad volym varje dygn.
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Bevattning med renat avloppsvatten används idag i många delar av världen, men har inte
blivit storskalig i Sverige. Eftersom vattenbrist till följd av klimatförändringar är ett ökande
problem är återanvändning av vatten en lösning som skulle kunna bidra till att minska
belastningen på det rena dricksvattnet. För att renat avloppsvatten ska få användas till
bevattning behöver en rad minimikrav på vattenkvaliteten uppfyllas och detta regleras i
förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten. För olika kategorier av grödor
samt beroende på vilken bevattningsmetod som används krävs olika vattenkvalitet. Det finns
fyra kvalitetsklasser som benämns från A till D där A är den kvalitetsklass med hårdast krav
och därmed kan användas till de livsmedelsgrödor som inte får komma i kontakt med
bakterier eller andra smittämnen. I förordningen finns minimikrav för E. coli, BOD5, TSS,
turbiditet, Legionella spp och inälvsnematoder samt vilka reningstekniker som bör användas
för de olika kvalitetsklasserna. Dessa minimikrav kommer att bli viktiga att ta hänsyn till när
avloppsreningsverk utreds som lämpliga eller ej eftersom målet är att kunna återanvända det
renade avloppsvattnet till bevattning.



1 Bevattning med återvunnet avloppsvatten
Energi, kemikalier, vatten av dricksvattenkvalitet och andra resurser kan sparas genom att
använda vatten av lägre reningsgrad än dricksvatten, men med tillräcklig reningsgrad för det
aktuella ändamålet. I både Europa och resten av världen återanvänds renat avloppsvatten på
många håll, medan det är mer ovanligt i Sverige. På exempelvis Gotland har man använt renat
avloppsvatten för att bevattna jordbruksmark sedan 1980-talet (Hoyer 2019).

Ämnen såsom läkemedelsrester, mikroplaster eller kemikalier kan skada både växt- och
djurliv. Dessa ämnen renas inte alltid bort i de kommunala reningsverken, utan avancerad
rening kan behöva användas för att säkerställa att dessa ämnen renas med tillräckligt hög
effektivitet. Avancerad rening innefattar olika reningstekniker som både kan vara självstående
eller tillämpas tillsammans med andra befintliga reningssteg, samt vara en kombination av
olika tekniker som kompletterar varandra. Avancerad rening är i synnerhet viktig vid rening
av avloppsvatten från industrier (Hoyer 2019).

Att bevattna med renat avloppsvatten ger dels en fördel i effektivare vattenanvändning, och
dels en möjlighet att ta tillvara på näringsämnen såsom kväve och fosfor i avloppsvattnet. En
nödvändighet för att det renade avloppsvattnet ska kunna återanvändas är att det är fritt från
smittspridande ämnen (Baresel 2015). Även vid bevattning med ytvatten finns en problematik
med innehåll av patogener. I detta fall kommer patogenerna mestadels från avloppsvatten som
leds till vattendraget, samt fåglar som vistas i och invid vattnet. Fåglarna kan utgöra samma
problematik även vid lagring av renat avloppsvatten, och orsaka en försämring av
vattenkvalitén efter slutförd rening. Reningsprocesser som utgör effektiva barriärer för
mikroorganismer är exempelvis UV-behandling (EPA 1999), membranprocesser, avancerade
oxidationsprocesser såsom ozonisering, och klorering (Hoyer 2019).

2 EU-lagstiftning
Klimatförändringarna bidrar till att vattenbrist blir ett allt större problem inom EU
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741). Det är idag en stor utmaning för många
jordbruk, speciellt i södra Europa, att kunna bevattna jordbruksmarkerna i den mån som
behövs på grund av brist på tillgång till rent vatten. Detta påverkar i sin tur
livsmedelsproduktionen negativt eftersom vattenbristen ger en minskad skörd. Det är på
grund av utmaningarna med vattenförsörjningen som EU har tagit fram förordningen om
minimikrav för återanvändning av vatten i hopp om att EU:s medlemsländer till exempel ska
öka bevattningen av jordbruksmark med renat avloppsvatten (Miljö- och energidepartementet
2018).

2.1 Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Vid undersökning av möjligheten att återanvända renat avloppsvatten kan det även vara bra att
beakta rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. En huvudpunkt i detta
direktiv behandlar vid vilken omfattning av avloppsvatten som EU-länderna ska ta hand om
avloppsvattnet genom att både rena och samla upp det. Gränsen enligt direktivet går då
avloppsvattnet kommer från över 2000 personer och vattnet måste i detta fall genomgå
sekundär rening. Sekundär rening innebär enligt direktivet att vattnet genomgår någon form
av biologisk rening (Rådets direktiv 91/271/EEG). Avloppsvattenreningsverken som
undersöks i detta projekt kommer de inte att rena vatten från en befolkning som överstiger



2000 personer och omfattas därför inte av rådets direktiv 91/271/EEG. Artikel 12 ger dock
direktiv om att avloppsvatten som genomgått rening till den nivå att det är möjligt att använda
vattnet till något annat syfte ska återanvändas till det syftet (Rådets direktiv 91/271/EEG).

2.2 Minimikrav för återanvändning av vatten
I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten finns minimikrav för hur
vattenkvalitén ska vara vid bevattning av grödor inom jordbruk. Grödorna är indelade i olika
klasser som kräver olika kvalitet på det renade avloppsvattnet för att få använda det till
bevattning för just den grödan. Det är även listat vilka bevattningsmetoder som är lämpliga
för grödorna och med vilken vattenkvalité som grödorna då kan bevattnas med. De
minimikrav som finns i förordningen syftar till att minska risken för spridning av till exempel
bakterier som kan ha negativ inverkan på människor och djur (Europaparlamentets och rådets
förordning 2020/741) samtidigt som förordningen gör det möjligt att använda annat vatten än
dricksvatten för bevattning av jordbruksmark. I förordningen om livsmedelshygien finns det
som var den tidigare lagstiftningen som rör bevattning inom jordbruk, nämligen att vatten av
dricksvattenkvalité ska användas för bevattning (Europaparlamentets och rådets förordning
852/2004). Förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten började gälla från och
med sommaren 2020 och ska tillämpas av EU:s medlemsstater från och med sommaren 2023
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741).

2.2.1 Kvalitetsklasser för återvunnet vatten
Grödorna är indelade i fyra olika kategorier till vilka det anges vilken som är den lägsta
kvalitetsklass för det återvunna vattnet som får användas. Det finns fyra olika klasser för det
återvunna vattnet som går från A till D, där A är den högsta kvalitetsklassen och D är den
lägsta. Vatten med kvalitetsklass A kan användas till att bevattna grödor där livsmedlet ska
konsumeras rått samt om grödans ätliga delar har varit i kontakt med det återvunna vattnet
genom bevattning. I detta fall får vattnet användas med alla typer av bevattningsmetoder.
Kvalitetsklass B kan användas då grödan ska konsumeras rå och växer ovan mark men då det
återvunna vattnet inte kommer i kontakt med grödan. Kvalitetsklass B kan även användas för
bearbetade livsmedelsgrödor. Precis som för kvalitetsklass A kan alla bevattningsmetoder
användas för kvalitetsklass B. Kvalitetsklass C kan användas till samma kategori av grödor
som kvalitetsklass B, den enda skillnaden är att till exempel droppbevattning eller liknande
metod måste användas för att inte vattnet ska komma i kontakt med de delarna av grödan som
konsumeras råa. Kvalitetsklass D kan användas till industri- och energigrödor, även sådda
grödor ingår i den här kategorin. För kvalitetsklass D får alla bevattningsmetoder användas.
Kategorierna av grödor kan ibland överlappa för vissa grödor och då ska högsta kvalitetsklass
som grödan ingår i tillämpas vid bevattning (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).

2.2.2 Minimikrav för det återvunna vattnet för kvalitetsklasserna
I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten presenteras en tabell över vilka
kvalitetskrav som finns för kvalitetsklasserna. Övergripande gäller för kvalitetsklass A att
avloppsvattnet ska ha genomgått en sekundär behandling, filtrering sam desinfektion. För de
övriga tre kvalitetsklasserna finns inte filtrering med som en teknik som bör användas.
Specifika krav för innehåll av E. colibakterier, BOD5, TSS och turbiditet är angivet och skiljer
sig åt för de olika kvalitetsklasserna. I tabell 1 redovisas några av dessa minimikrav från
förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten (Bilaga I, tabell 2)
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741).



Tabell 1. Minimikrav för återanvändning av vatten (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).

Kvalitetsklass E. coli (antal/100 ml) BOD5 (mg/l) och TSS
(mg/l)

A ≤ 10 ≤ 10

B ≤ 100 Ska följa de krav som
redovisas i direktiv

91/271/EEG (Bilaga I, tabell
1)

C ≤ 1000

D ≤ 10 000

Utöver de parametrar som redovisas i tabell 1 finns det även krav för turbiditeten för
kvalitetsklass A, den måste vara ≤ 5 NTU. För alla kvalitetsklasser gäller samma krav för
Legionella spp, nämligen < 1 000 cfu/l, dock bara då aerosoler kan komma att bildas. Kravet
för inälvsnematoder, som är ≤ 1 ägg/l då vattnet används för att bevattna betesmark eller
grovfoder gäller också för alla kvalitetsklasser. (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).

3 Slutsatser
Kraven i förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten måste beaktas vid
undersökning av huruvida en specifik avloppsreningsverkmodell är lämplig att anlägga.
Eftersom ett av målen är att hitta ett avloppsreningsverk som uppfyller kraven för bevattning
kommer det att vara en faktor som spelar stor roll i undersökningen. Med hjälp av olika
bevattningsmetoder som till exempel droppbevattning blir intervallet för godkänt vatten för
återanvändning till livsmedelsproduktion större och flera alternativ kommer att kunna bli
relevanta att undersöka.
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Sammanfattning
Det finns gränsvärden för det renade avloppsvattnet som kommer ut i naturen, i syfte för att
förhindra skada för djur och natur. I Sverige används Naturvårdsverkets föreskrifter NFS
2016:6 som en vägledning till vilka gränsvärden som det renade avloppsvattnet inte får
överskrida. Denna föreskrift följer EU:s avloppsdirektiv, vilket är de krav som Sverige måste
följa. Utifrån andelen personekvivalenter (pe) som ett avloppsreningsverk täcker, bestäms
vilket gränsvärde för vardera parameter som avloppsvattnet måste uppfylla innan det släpps
ut. Det är främst fosfor, kväve och organiskt material (BOD7) som tas i beaktande vid
kontroller av avloppsvatten. För en tätbebyggelse med 2000 pe eller mer är gränsvärdet för
BOD7 15 mg/l, medan för en större tätbebyggelse med 10 000 till 100 000 pe är gränsvärdena
för BOD7 30 mg/l. Det saknas gränsvärden för fosfor enligt NFS 2016:6, men det finns det
andra lagar och krav som måste följas i enlighet med bilaga 1 i NFS 2016:8. Med avseende
på att vissa gränsvärden saknas bedöms varje fall enskilt, och det är upp till
VA-huvudmannen för varje kommun att ha ansvar för att avloppsvattnet som går ut i naturen
är rent. Mälarenergi AB har tagit fram gränsvärden för samtliga avloppsreningsverk i
Västerås kommun, där gränsvärdena för BOD7 är 15 mg/l, totalkväve 15 mg/l och slutligen
för totalfosfor 0,3 mg/l. Det ställs även krav på vilka typer av kontroller som bör genomföras,
vilket även här utgår från antal personekvivalenter.



1 Reningskrav
Det finns gränsvärden och krav för det renade avloppsvattnet som går ut i naturen. Fokus
ligger på de faktorer som har störst negativ inverkan på djur och natur, det vill säga fosfor,
kväve och organiskt material; BOD7 och CODCr. För kontroller och riktlinjer av utsläppskrav
gällande avloppsvatten används i Sverige Naturvårdsverkets föreskrifter som en vägledning,
NFS 2016:6. I enlighet med 1 § gäller rening och utsläppskrav för avloppsvatten endast för
tätbebyggelser med 2000 pe eller mer, vilket betyder att gränsvärden för 200 - 1 999 pe inte
finns med i lagstiftningen. Det som avgör vilka utsläppskrav som gäller är storleken på
tätbebyggelsen (andelen personekvivalenter) och inte avloppsreningsverkens storlek (NFS
2016:6). Med anledning för avsaknaden av riktlinjer kring gränsvärden för 200 - 1 999 pe
kommer varje fall att bedömas enskilt. Det är VA-huvudmannen för varje kommun som
bedriver och ansvarar för att avloppsvattnet är i rent skick när det släpps ut (Lidström, 2013).
Mälarenergi AB har tagit fram gränsvärden för avloppsreningsverket Kungsängsverket som är
belägen i Västerås. I tabell 1 framkommer inte av vilken andel personekvivalenter som
begränsar halterna av BOD7, totalkväve samt totalfosfor, utan det är gränsvärden som gäller
för samtliga avloppsreningsverk i Västerås kommun (Mälarenergi AB u.å.).

Tabell 1. Gränsvärden för olika parametrar utifrån olika personekvivalenter (NFS 2016:6), samt
gränsvärden från Kungsängsverket (Mälarenergi AB u.å.).

Parametrar
Högsta koncentration

Årsmedelvärde
(≥ 2000 pe)

Högsta koncentration
Årsmedelvärde

(≥ 10 000 - 100 000 pe)

Högsta koncentration
Kungsängsverket

BOD7 15 mg/l 30 mg/l 15 mg/l

CODCr 70 mg/l 125 mg/l -

Tot-N - 15 mg/l 15 mg/l

Tot-P - - 0,3 mg/l

Naturvårdsverkets föreskrifter har dock inga gränsvärden för fosfor (NFS 2016:6). I EU:s
avloppsdirektiv finns utsläppskrav för totalfosfor i tabell 2 där halterna är 1 mg/l eller 2 mg/l
beroende på tätbebyggelsens storlek. Halterna av fosfor är redan betydligt lägre i Sverige,
vilket leder till att gränsvärden för fosfor inte är nödvändigt i Naturvårdsverkets föreskrifter
(Naturvårdsverket 2021). Däremot måste Sverige följa de kontrollkrav som står under 12 §
och i tabell 5 (NFS 2016:6), där krav på att kontrollera bland annat halter av totalfosfor måste
uppfyllas. Enligt NFS 2016:8 finns krav på att genomföra och redovisa en miljörapportering
av samtliga utsläpp och halter som det utgående vattnet har (NFS 2016:8). Tröskelvärden för
näringsämnena fosfor respektive kväve framkommer i bilaga 1 till NFS 2016:8, där
totalfosfor har ett gränsvärde för utsläpp till vatten på 100 kg/år och totalkväve 6 000 kg/år.
Utsläpp till mark tillåts högre halter släppas ut där totalfosfor har ett tröskelvärde på 5 000
kg/år och totalkväve 50 000 kg/år (Naturvårdsverket 2022).

Kontroller av utsläppen krävs för avloppsanläggningar större än 200 - 1 999 pe. Provtagning
och mätningar bör genomföras för samtliga avloppsreningsverk som utgår från andelen
personekvivalenter och inte storleken på avloppsreningsverket. Det som framgår i 11 § i punkt
3 och 4 i NFS 2016:6 sammanställs i tabell 2, där det lyfts fram vilka specifika kontroller som
måste genomföras (NFS 2016:6).



Tabell 2. I NFS 2016:6 framgår i 11 § vilka kontroller varje avloppsreningsverk måste genomföra
utifrån andel personekvivalenter (NFS 2016:6).

3. Kontroll av utsläpp
(≥ 500 - 1 999 pe)

4. Kontroll av utsläpp
(≥ 200 - 499 pe)

Renat utgående
avloppsvatten

Mätningar av vattenflöde och
provtagning för
flödseproprotionellitet tas
regelbundet.

Provtagning som genomförs
med ett delprov för varje
tionde minut.

Bräddat avloppsvatten
Med hjälp av mätningar och
registrering fastställs
bräddningsfrekvens samt
bräddad volym varje dygn.
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Sammanfattning

Topas Vatten är ett företag som förser mindre samhällen med avloppsreningsystem. De finns
anpassade för olika storlekar men funger i principen på samma sätt. Reningen består av flera
processer som bland annat utgörs av, biologisk rening, kemisk fällning, avluftning och
dekantering. Topas har även olika lösningar för hantering av slamet. Företaget garantera
värden för utsläppen av fosfor, kväve och den biokemiskaförbrukningen som reningsverket ej
kommer överskrida. Driftmässigt krävs inte så mycket underhåll av anläggningen utan den
ska vara byggd på så sätt att tekniken meddelar när något gått fel, dock krävs visuell tillsyn av
tankarna veckovis.



Topas

Bakgrund
Topas Vatten har avloppsystem som passar för mindre samhällen till en storlek mellan 1
hushåll enda upp till 100 hushåll. Det beror dock på hur måga som bor i ett hushåll. Topas har
olika system som då beror på vilken storlek som efterfrågas och vid installation kommer
ritningen för hur de olika delarna av systemet ska placeras variera men principen för reningen
är densamma. Reningsverken består av biologisk rening och kemisk fällning och drivs av
luftkompressorer vilket resulterar i att inga lösa delar färdas i vattnet. Alla reningssteg är
inbyggda i vilket innebär att det inte sker någon separat rening utanför reningsverket. (Topas
2022a)

Reningsprocessen
När vattnet inkommer till reningsverket renas det i flera olika steg. Först samlas spillvattnet
upp i utjämningstanken för att avluftas vilket där med förhindra att det luktar illa. Det fasta
materialet löses upp i denna process och kväve reduceras. Därefter pumpas råvattnet vidare in
till nästa steg vilket är processtanken. Där sker en reduktion av den biologiska biomassan,
vilket är slamet. En del av slamet förblir kvar i tanken då det bidrar till bättre reningsprocess
men majoriteten sedimenteras och pumpas ut till ett slamlager. Detta är den biologiska
reningen som sedan avlutas med att fälningskemikalier tillsätts för att bli av med fosfor. Nästa
steg är att det renade vattnet pumpas ut genom dekanter vilket tar bort ytslamet som samlats.
(Topas 2022b). Slutligen sker en efterbehandling av slamet för att säkerställa att vattnet är
tillräckligt rent. Genom att låta vattnet flöda igenom sandbäddar kan biologiska- och/eller
fosforrestpodukter som inte sedimnterats bort fångas upp. Om det finns mycket virus och
bakterier i vattnet kan det även strömma genom ett UV-filter för att få bort dessa (Topas
2022c). När reningsprocessen är klar garanterar Topas att BOD7-värdet ska vara lägre än 10
mg/l, den totala fosfor halten ska vara mindre än 0,3 mg/l och mellan 50-80% av kvävet ska
ska har renats bort (Topas 2020a).

Slamhantering
Varje hushåll bidrar med ca 25kg slam per år och detta separeras och behandlas i
reningsprocessen och kan sedan lagras. Topas erbjuder möjlighet till både kommunal och
lokal slamhantering. Slam kan vara en bra källa till växtnäring så om ett intresse finns kan
Topas tillhandahålla separata slamförvaringssystem. Det viktiga är dock att det slam som
ommer användas till växtnäring eller liknande inte får beblandas med slam som kommer
direkt från avloppet (Topas 2022d).



Installation
Vid drift av reningsverket tillkommer flockningsmedel, blåsmaskin och teknik vilket kommer
kräva ett separat hus för förvaring alterntivt en kompressorlåda som kan grävas ner.
Nackdelarna med en låda framför ett hus är att ljudnivån kommer vara högre och tillsynen
kommer försvåras. Fördelen är dock att det inte kommer krävas lika stor yta. Vid placering av
reningsverket är det viktigt att ta hänsyn till grundvattennivåerna. Om det finns risk för att
nivåerna är höga kommer dräneringsrör behöva placeras runt om reningsverket.
Reningsverket måste  vara nedgrävt minst en meter och reningsverkets utlopp måste vara
lägre än utloppet från hushållen. Grovrenstanken där slamrester samlas upp måste placeras
lägre än själva reningsverket så det blir ett självfall och slamet kan färdas dit utan motstånd på
grund av nivåskillnader. Från pumpstationen pumpas vattnet åter in i hushållen och då är det
viktigt att pumpstationen placeras en längre och bit bord från grovrenstanken så självfallsrör
kan intstalleras för att förhindra att vattnet kommer in för kraftigt i pumpstationen. Det är
även nödväntigt med två ventiltionsrör, ett på vardera sida av pumpstationen. Avluftning sker
slutligen via rör som slutar i taknocken inne i husen (Topas 2020b).

Skötsel
Reningsverket klarar endast av att rena spillvatten från hushållen vilket då innefattar vatten
från bad, dusch, tvätt, toalett och toalettpapper. Annat som hamnar i avloppsystemet kommer
bli svårt att rena bort. Om slamlagret är fyllt till mer än 30% kommer det att behöva
slamtömmas. Ett test för att ta reda på slamhlaten kan genomföras genoma att ta ett prov från
processtanken och låte det vila i 30 minuter. Slammet kommer då att sedimenteras under tiden
och om det efter 30 minuter utgör mer än 30% av bägaren indikerar det på att slamtömning
kan vara nödvändig. Dagligen kräver renignsverket endast tillsyn om något fel skulle uppstå
vilket tekniken själv kommer meddela. Vid olika fel som kan uppstå finns det en separat
manual för hur dessa ska lösas. Veckovis ska vattnet och slammet undersökas visuellt genom
att lyfta på locken ner till behållarna. Om några avvikelser skulle upptäckas meddelas detta till
Topas Vatten Service (Topas u.å).
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BioKube
BioKube är ett reningsverk från Danmark med olika modeller där de största har en kapacitet
på upp till 75 hushåll. Systemet har en komplett biologisk samt kemisk rening med en separat
slamavskiljare i reningsprocessens första del. Rening med biofilmssystem utgör största delen
av processen, dessa filterbäddar är luftade och nedsänkta i vatten och de är gjorda av plast.
Biofiltren förekommer i 1-4 kammare och slam som bildas i dessa återförs till
slamavskiljaren. Kväve och organiska föreningar hanteras i den biologiska reningsprocessen.
I den kemiska processen fälls fosfor ut från avloppsvattnet med hjälp av aluminiumrika
kemikalier. Efter de olika reningsstegen kan kväverikt vatten återföras till slamavskiljaren för
att därefter renas på nytt. Om det finns specifika kvalitétskrav på det renade avloppsvattnet
kan efterbehandling vara bra som komplement (Hübinette 2009). Efterbehandling kan bland
annat minska risken för läckage av smittämnen eller hantera läckage av fosfor vid
driftstörning (Sylwan 2011). Det renade avloppsvattnet kan samlas upp för att användas till
exempelvis spolning av toaletter eller bevattning (BioKube u.å.).

Enligt Länsstyrelserna och Hübinette (2009) var BioKube ett av fyra reningsverk som vid
tiden rapporten skrevs var anpassade för en hög skyddsnivå i samtliga aspekter som
studerades. I samma rapport bekräftades även leverantörens löften, nämlligen att BioKube är
driftsäker och lätt att underhålla. Systemet består av enkel konstruktion och har en garanti på
20 år (Hübinette 2009). BioKube har anpassningar för upp till 75 hushåll och det finns även
möjlighet att samla upp och återanvända renat avloppsvatten. Kraven som Mälarenergi Vatten
AB ställer är till stor del uppfyllda och därför kan BioKube vara ett alternativ som är lämpligt
för Västerås landsbygd.

Källorna som använts är mer än tio år gamla så det finns en risk för att BioKube inte
uppfyller lagar och krav som tillkommit på senare år.
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Klaro
Klaro erbjuder reningsverk anpassade för 50-5000 person ekvivalenter (pe). De större
anläggningarna klarar att rena upp till 750m3 per dag (Klaro 2018). Rengöringen sker med
SBR rengöring av avloppsvattnet. Reningsprocessen innefattas av 2 stycken kammare. I den
första kammaren finns det orenade avloppsvattnet och kammaren fungerar även som
slamlagring och buffert. Primärt och sekundärt slam och sedimenterbara och flytande
partiklar lagras där. Tryckluft lyfter in vätskan i den andra kammaren, medan slammet stannar
kvar. Den andra kammaren är en reningskammare där luftning sker vilket möjliggör
biologiskt rening med aktivt slam. Efter den biologiska reningen sker en kemisk rening, där
fosforutfällningsmedel tillsätts och sedimentering sker i en vilofas. Det aktiva slammet
sedimenterar till botten medan det renade vattnet stiger till ytan. Det renade vattnet kan sedan
blåsas ut ur anläggningen. Överskott av aktivt slam i den andra kammaren kan cirkuleras
tillbaka till anläggningens första kammare (Klaro 2022).

Detta är en kostnadseffektiv, cykelbaserad reningsprocess. Anläggningen arbetar satsvis och
behandlar lika stora mängder vatten i reaktortanken vid varje reningscykel (Klaro 2022). Det
finns flertalet uppgraderingssystem för en Klaro-anläggning. Bland annat kan
UV-desinficering ske genom att stråla vattnet med stark UV-strålning vid utloppet för att
avlägsna patogener. Klaro erbjuder också komponenter som möjliggör klorering av vattnet
för desinficering och E.coli-eliminering. Att patogener renas bort är en nödvändighet för att
avloppsvattnet ska kunna återanvändas till bevattning. Fosforhalten i vattnet kan regleras med
en doseringspump som avger ett flockningsmedel (Klaro u.å).

Anläggningen drivs av en liten kompressor som pressar in luft som stiger i rören och trycker
med sig vatten, vilket gör att inga pumpar behövs i avloppstanken. Energiförbrukningen på
minireningsverken är drygt 50 kWh per person och år. Det finns inga elektriska delar i själva
avloppstanken. Anläggningen kan övervakas med fjärrstyrning, och kräver regelbunden
tömning av slam (Klaro u.å).
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1 Tillstånd för utsläpp av avloppsvatten från reningsverk
Vid inrättande av nya avloppssystem och reningsverk för att rena avloppsvattnet finns det
lagar och bestämmelser att ta hänsyn till som skyddar människor och miljön från potentiellt
farliga utsläpp. I den här rapporten kommer de lagar som reglerar huruvida ett nytt
avloppsreningsverk får anläggas eller inte att tas upp, framförallt kommer rapporten reda ut
när det behöver ansökas om tillstånd för verksamheten. Eftersom det renade avloppsvattnet
släpps ut från reningsverket klassas verksamheten som en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.
1§ miljöbalken (SFS 1998:808). Miljöprövningsförordningen 1 kap. 1§ (SFS 2013:251) anger
att förordningen innehåller föreskrifter om tillståndsplikt för verksamheter som avses i 9 kap.
miljöbalken (SFS 1998:899). Vidare behandlar 28 kap. miljöprövningsförordningen (SFS
2013:251) frågan om tillståndsplikt och anmälningsplikt för olika dimensioner av
reningsverk. I fallet som studeras i det här projektet som avser ett reningsverk utformat för 50
- 200 hushåll innebär det att 28 kap. 4§ miljöbalken är tillämpbart. Den fjärde paragrafen
anger att verksamheten omfattas av anmälningsplikt C eftersom storleksskalan på 50 - 200
hushåll kan antas vara mindre än 2000 personekvivalenter men större än 200
personekvivalenter. Anmälningsplikten innebär att en anmälan till tillsynsmyndigheten måste
vara gjord för att reningsverket ska få sättas i drift enligt 1 kap. 10§
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

1.2 Tillstånd för inrättning av avloppsanordningar
I projektet kan avloppslösningar som hanterar avloppsvatten från några få hushåll komma att
undersökas och reglerna för dessa ser lite annorlunda ut än för de lite större anläggningarna.
Små eller enskilda avlopp är precis som tidigare nämnts en miljöfarlig verksamhet enligt 9
kap. 1§ miljöbalken (SFS 1998:808). I förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899) som utfärdats med stöd av kap 9. 6§ miljöbalken (SFS 1998:808)
behandlas tillståndsplikten för dessa. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (SFS 1998:899) anges i 12§ att om avloppsvatten bara har avskilts från slammet
men inte renats på något ytterligare sätt får vattnet inte släppas ut. Det finns dock ett undantag
i 12§ som ger möjlighet för att ändå få släppa ut avloppsvattnet och det gäller om “utsläpp kan
göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön” (SFS 1998:899). Vidare anger
13§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) att en ny
avloppsanordning omfattas av tillståndsplikt. Det gäller då vattentoaletter ska anslutas till en
ny avloppsanordning såväl som när de ansluts till en gammal avloppsanordning.
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Sammanfattning

Sammanställning om hur olika kommuner i Norrland och Götaland löser vatten- och
avloppshanteringen i nuläget och hur de planerar att göra i framtiden. I Norrland undersöks
främst var de befintliga anläggningarna ska utökas och var det räcker med enskilt avlopp.
Söderut finns även planer för utökning men också lösningar för återanvändning av
avloppsvatten. På Gotland har avloppsvattnet återanvänds till bevattning medan Stengårdens
reningsverk i Simrishamn tittar på lösningar för återanvända avloppsvattnet till dricksvatten.



Kommuner i Norrland och Götaland

Norrland
De norrländska kommunerna planerar främst en utbyggnation av det befintliga kommunala
vatten- och avloppsanläggningarna för att tillfredsställa vattenbehovet. Lösningar som
innefattar byggnationer av mindre minireningsverk prioriteras inte av kommunerna men kan
ses bland de enskilda avloppslösningarna. Platser som omfattas av utbyggnationen av de
befintliga vatten- och avloppsanläggningarna väljs utifrån en prioriteringslista som
kommunerna tagit fram. I Umeå kommun har prioriteringen främst gjorts utifrån efterfrågan
på kommunala vatten- och avloppslösningar. Här fanns år 2008, 17 samfälligheter som
tillhandahöll vatten och avlopp till fler än 50 personer samt 8000 personer som använde sig
av enskilda brunnar för vattenförsörjning (Umeå kommun 2016).

Liknande tendenser som i Umeå kommun kan ses i Sundsvalls kommun. Det kommunala
vatten- och avloppssystemet byggs ut för att försäkra att miljökrav nås. En trend kan ses att
människor vill ha kommunalt vatten och avlopp till bostäder som tidigare varit fritidshus men
nu ses som permanentbostäder (Sundsvalls kommun 2020).

I Gävle kan samma tendens gällande fritidshus ses. Utöver det prioriteras områden med dåligt
uträttande enskilda avlopp som ligger i vattenskyddsområden eller där avloppen ökar risken
för övergödning (Sweco 2013).

Gotland
På Gotland identifieras områden som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet och
anses omfattas av lagen om allmänna vattentjänster. Kommunens verksamhetsområde utökas
då för att innefatta just dessa områden. Totalt har 104 områden identifieras som kommunen
gör en bedömning om. Antingen byggs det kommunala vatten- och avloppssystemet ut eller
så anses det mer lämpligt med enskilt avlopp (Region Gotland 2018).

Vattenbrist är ett återkommande problem på Gotland. För att lösa problemet tar man tillvara
på renat avloppsvatten för att bevattna grödor. Problemet med metoden är att det renade
avloppsvattnet lagras i sex månader för att det ska kunna återanvändas till bevattning. För att
avloppsvattnet ska kunna återanvändas till bevattning krävs en rening samt filtrering och
UV-behandling. Ett reningsverk som återanvänder avloppsvattnet för bevattning är byggd av
Topas vatten. Det reningsverket består av 150 pumpstationer och en 46 000 kubikmeter stor
lagringsdamm. Endast vatten som är tillräckligt renat pumpas ut till dammen (Topas vatten
u.å).



Simrishamn
I samarbete med Hammarby sjöstadsverk har Stengårdens reningsverk utvecklats. Idén med
det reningsverket är att vatten som renats ska återcirkuleras till samhället igen. Det renade
avloppsvattnet ska återanvändas i industrin, till bevattning eller dricksvatten. Genom att göra
detta kan rent vatten säkerhetsställas för kommande generationer. Processen är mindre
energikrävande och billigare än till exempel avsaltning. Anläggningens kostnad uppskattas
till 1.21 sek/m3 (ivl swedish environmental research institute 2020).

Med hjälp av forsknings- och utvecklingsanläggningen, Hammarby sjöstadsverk samt
leverantörerna Xylem och Nordic water har den mest effektiva reningen tagits fram. Denna
rening består av flera steg och är en kombination av mikrofiltrering, ozonering och granulerat
aktivt kol. För att vattnet ska bli tillräckligt rent för att återanvändas till dricksvatten bedöms
ytterligare ett reningssteg behövas i form av ett UV-filter Vattnet bedöms då kunna
återanvändas till dricksvatten om vattnet infiltreras till grundvattnet (ivl swedish
environmental research institute 2020).
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Sammanfattning

En kortare sammanställning om hur några av kommunerna i Svealand har löst frågan om
avloppshantering för mindre samhällen när kommunalt vatten inte kan användas. I Uppsala
kommun finns det fyra mindre samfälligheter som har egna avloppsanläggningar. I Värmdö
kommun som har många hushåll längs med kusten tipsade de om flera olika system som
alternativ för avloppshantering. En av dem var Kingspan som har systemet BioDisc. I
Stockholms kommun ligger Hammarby Sjöstadsverk som har flera forskningsprojekt igång.
Ett av de håller till på Gotland och handlar om att återanvända renat avloppsvatten.



Svealand

Uppsala Kommun
Det finns fyra olika reningsverk som är anpassade för 200-2000 personer, vilket motsvarar ca
50-500 hushåll om det då skulle bo fyra personer per hushåll. Dessa finns in Burvik,
Hammarskog, Funbo-Lövsta och Näs-Focksta (Uppsala Vatten 2020).
Reningsverkt i Hammarskog använder sig av en vaccum- och avloppsanlägning
(Hammarskogen u.å). Det står inte förklarat vilket system de använder men en typ av
vaccumtoalett är JETS. JETS har dock endast kapacitet för maximalt 15 toaletter om det även
ska vara indraget vatten (JETS 2022). Reningverket i Bursvik har hand om 190 hushåll men
det gick inte att finna några uppgifter om vad för typ av reningstekniker de använder sig av
där (Bursviksbo u.å). De övriga två samfälligheterna hade ingen information om vad för typ
av reningsteknik de använde och heller inte för hur många hushåll det handlar om.

Värmdö Kommun
Små avloppsystem kategoriseras som avloppsystem som inte är anslutet till det kommunala
vattnet. För att små reningsverket ska bli godkända av kommunen krävs det att de är
CE-märkta (Värmdö u.å). CE-märkning innebär att produkten upfyller EU:s lagstiftning (SIS
u.å).
I skärgården är det ej tillgängligt med kommunalt vatten och de tvingas därmed hitta olika
lösningar på avloppshanteringen. Alternativet är då att anlägga minireningsverk.
Företagsgruppen Sjöliv föreslår följande lösningar för minireningsverk: Topas Vatten, Baga,
Biokube, Kingspan och Vestelli (Sjöliv 2021).

Stockholms Kommun
Hammarby Sjöstadsverk forskar inom vattenrening. De har flera olika projekt igång, bland
annat ett pilot-projekt om läkemedelsrening och återvinning av avloppsvatten i Visby
(Hammarby Sjöstadsverk 92023). Genom att använda flera olika separtionstekniker skulle det
renade vattnet kunna återanvändas direkt istället för att filtreras ner i marken. I första steget
passerar vattent igenom ett poleringsfilter för att avlägsna partiklar som annars skulle belasta
RO-filtret som separerar bort läkemedel. Inledningsvis användes MBR-pilotenehet för
poleringen men efter upprepade problem så byttes enheten istället ut till en ultrafilterpilot.
Denna hade dock problemet att porstorleken för vad som kunde passera genom filtret var
0,03µm vilket orsakade stopp i filtret. Detta kunde åtgärdas genom att installera ytterliggare
ett filter med en porstorlek på 30µm som placerades innan UF-piloten vilket då resulterade i
att större partiklar kunde sorteras bort och det blev inget stopp i poleringsfiltret. Nästa steg i
reningsprocessen är att använda RO-retentat för att rena bort läkemdelsrester då vatten är det
enda som kan passera genom ett RO-filter. Resultatet av pilot-projektet var att endast
0,006mg/l fosfor släpptes ut, 0,61mg/l kväve och mindre än 3 mg/l BOD7. Beräkningar
gjordes även på reningsverket effektivitet och om det skulle dimensioneras annorlunda mot
hur det fungerade i pilot-projektet kan det antas fungera för att återanvända avloppsvatten och
endast släppa tillbaka en viss del till att filtrera ner i marken. Det projekt handlar dock om det
befintliga reningsverket som finns på Gotland vilket behandlar avloppsvatten till en storlek av
40 000 pe (Baresel et al. 2021).
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Sammanfattning

För att renat avloppsvatten ska få användas till bevattning behöver en rad minimikrav på
vattenkvaliteten att uppfyllas och detta regleras i förordningen om minimikrav för
återanvändning av vatten. För olika kategorier av grödor samt beroende på vilken
bevattningsmetod som används krävs olika vattenkvalitet vid bevattning. Det finns fyra
kvalitetsklasser som benämns från A till D där A är den kvalitetsklass med hårdast krav och
som därmed kan användas till de livsmedelsgrödor som det är viktigt inte kommer i kontakt
med bakterier eller andra smittämnen. I förordningen finns minimikrav för E. coli, BOD5,
TSS, turbiditet, Legionella spp och inälvsnematoder samt vilka reningstekniker som bör
användas för de olika kvalitetsklasserna. (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).



1 Inledning
Klimatförändringarna bidrar till att vattenbrist blir ett allt större problem inom EU
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741). Det är idag en stor utmaning för många
jordbruk, speciellt i södra Europa, att kunna bevattna jordbruksmarkerna i den mån som
behövs på grund av brist på tillgång till rent vatten. Detta påverkar i sin tur
livsmedelsproduktionen negativt eftersom vattenbristen ger en minskad skörd. Det är på
grund av utmaningarna med vattenförsörjningen som EU har tagit fram förordningen om
minimikrav för återanvändning av vatten i hopp om att EU:s medlemsländer till exempel ska
öka bevattningen av jordbruksmark med renat avloppsvatten (Miljö- och energidepartementet
2018). Den här rapporten syftar till att undersöka de EU-lagstiftningar som finns som reglerar
utsläpp av avloppsvatten samt bevattning med renat avloppsvatten.

2 EU-lagstiftning

2.1 Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Vid undersökning av möjligheten att återanvända renat avloppsvatten kan det även vara bra att
beakta rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. En huvudpunkt i detta
direktiv behandlar vid vilken omfattning av avloppsvatten som EU-länderna ska ta hand om
avloppsvattnet genom att både rena och samla upp det. Gränsen enligt direktivet går då
avloppsvattnet kommer från över 2000 personer och vattnet måste i detta fall genomgå
sekundär rening. Sekundär rening innebär enligt direktivet att vattnet genomgår någon form
av biologisk rening (Rådets direktiv 91/271/EEG). Avloppsvattenreningsverken som
undersöks i detta projekt kommer de inte att rena vatten från en befolkning som överstiger
2000 personer och omfattas därför inte av rådets direktiv 91/271/EEG. Artikel 12 ger dock
direktiv om att avloppsvatten som genomgått rening till den nivå att det är möjligt att använda
vattnet till något annat syfte ska återanvändas till det syftet (Rådets direktiv 91/271/EEG).

2.2 Minimikrav för återanvändning av vatten
I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten finns minimikrav för hur
vattenkvalitén ska vara vid bevattning av grödor inom jordbruk. Grödorna är indelade i olika
klasser som kräver olika kvalitet på det renade avloppsvattnet för att få använda det till
bevattning för just den grödan. Det är även listat vilka bevattningsmetoder som är lämpliga
för grödorna och med vilken vattenkvalité som grödorna då kan bevattnas med. De
minimikrav som finns i förordningen syftar till att minska risken för spridning av till exempel
bakterier som kan ha negativ inverkan på människor och djur (Europaparlamentets och rådets
förordning 2020/741) samtidigt som förordningen gör det möjligt att använda annat vatten än
dricksvatten för bevattning av jordbruksmark. I förordningen om livsmedelshygien finns det
som var den tidigare lagstiftningen som rör bevattning inom jordbruk, nämligen att vatten av
dricksvattenkvalité ska användas för bevattning (Europaparlamentets och rådets förordning
852/2004). Förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten började gälla från och
med sommaren 2020 och ska tillämpas av EU:s medlemsstater från och med sommaren 2023
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741).



2.2.1 Kvalitetsklasser för återvunnet vatten
Grödorna är indelade i fyra olika kategorier till vilka det anges vilken som är den lägsta
kvalitetsklass för det återvunna vattnet som får användas. Det finns fyra olika klasser för det
återvunna vattnet som går från A till D, där A är den högsta kvalitetsklassen och D är den
lägsta. Vatten med kvalitetsklass A kan användas till att bevattna grödor där livsmedlet ska
konsumeras rått samt om grödans ätliga delar har varit i kontakt med det återvunna vattnet
genom bevattning. I detta fall får vattnet användas med alla typer av bevattningsmetoder.
Kvalitetsklass B kan användas då grödan ska konsumeras rå och växer ovan mark men då det
återvunna vattnet inte kommer i kontakt med grödan. Kvalitetsklass B kan även användas för
bearbetade livsmedelsgrödor. Precis som för kvalitetsklass A kan alla bevattningsmetoder
användas för kvalitetsklass B. Kvalitetsklass C kan användas till samma kategori av grödor
som kvalitetsklass B, den enda skillnaden är att till exempel droppbevattning eller liknande
metod måste användas för att inte vattnet ska komma i kontakt med de delarna av grödan som
konsumeras råa. Kvalitetsklass D kan användas till industri- och energigrödor, även sådda
grödor ingår i den här kategorin. För kvalitetsklass D får alla bevattningsmetoder användas.
Kategorierna av grödor kan ibland överlappa för vissa grödor och då ska högsta kvalitetsklass
som grödan ingår i tillämpas vid bevattning (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).

2.2.2 Minimikrav för det återvunna vattnet för kvalitetsklasserna
I förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten presenteras en tabell över vilka
kvalitetskrav som finns för kvalitetsklasserna. Övergripande gäller för kvalitetsklass A att
avloppsvattnet ska ha genomgått en sekundär behandling, filtrering sam desinfektion. För de
övriga tre kvalitetsklasserna finns inte filtrering med som en teknik som bör användas.
Specifika krav för innehåll av E. colibakterier, BOD5, TSS och turbiditet är angivet och skiljer
sig åt för de olika kvalitetsklasserna. I tabell 1 redovisas några av dessa minimikrav från
förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten (Bilaga I, tabell 2)
(Europaparlamentets och rådets förordning 2020/741).

Tabell 1: Minimikrav för återanvändning av vatten (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).

Kvalitetsklass E. coli (antal/100 ml) BOD5 (mg/l) och TSS (mg/l)

A ≤ 10 ≤ 10

B ≤ 100 Ska följa de krav som
redovisas i direktiv

91/271/EEG (Bilaga I, tabell
1)

C ≤ 1000

D ≤ 10 000

Utöver de parametrar som redovisas i tabell 1 finns det även krav för turbiditeten för
kvalitetsklass A, den måste vara ≤ 5 NTU. För alla kvalitetsklasser gäller samma krav för
Legionella spp, nämligen < 1 000 cfu/l, dock bara då aerosoler kan komma att bildas. Kravet
för inälvsnematoder, som är ≤ 1 ägg/l då vattnet används för att bevattna betesmark eller
grovfoder gäller också för alla kvalitetsklasser. (Europaparlamentets och rådets förordning
2020/741).
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Bevattning med återvunnet avloppsvatten
Energi, kemikalier, vatten av dricksvattenkvalitet och andra resurser kan sparas genom att
använda vatten av längre reningsgrad än dricksvatten, men med tillräcklig reningsgrad för det
aktuella ändamålet. I både Europa och resten av världen återanvänds renat avloppsvatten på
många håll, medan det är mer ovanligt i Sverige. På exempelvis Gotland har man använt
renat avloppsvatten för att bevattna jordbruksmark sedan 1980-talet (Hoyer 2019).

Ämnen såsom läkemedelsrester, mikroplaster eller kemikalier kan skada både växt- och
djurliv. Dessa ämnen renas inte alltid bort i de kommunala reningsverken, utan avancerad
rening kan behöva användas för att säkerställa att dessa ämnen renas med tillräckligt hög
effektivitet. Avancerad rening innefattar olika reningstekniker som både kan vara självstående
eller tillämpas tillsammans med andra befintliga reningssteg, samt vara en kombination av
olika tekniker som kompletterar varandra. Avancerad rening är i synnerhet viktig vid rening
av avloppsvatten från industrier (Hoyer 2019).

Att bevattna med renat avloppsvatten ger dels en fördel i effektivare vattenanvändning, och
dels en möjlighet att ta tillvara på näringsämnen såsom kväve och fosfor i avloppsvattnet. En
nödvändighet för att det renade avloppsvattnet ska kunna återanvändas är att det är fritt från
smittspridande ämnen (Cristian Baresel 2015). Även vid bevattning med ytvatten finns en
problematik med innehåll av patogener. I detta fall kommer patogenerna mestadels från
avloppsvatten som leds till vattendraget, samt fåglas som vistas i och invid vattnet. Fåglarna
kan utgöra samma problematik även vid lagring av renat avloppsvatten, och orsaka en
försämring av vattenkvalitén efter slutförd rening. Reningsprocesser som utgör effektiva
barriärer för mikroorganismer är exempelvis UV-behandling (EPA 1999), membranprocesser,
avancerade oxidationsprocesser såsom ozonisering, och klorering (Hoyer 2019).
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Bioclere
Bioclere erbjuder avloppsanläggningar i flertalet olika storlekar upp till 2000 personer
(Bioclere u.å).

Bioclereanläggningens reningsprocess kan delas in i 4 olika steg. Det första steget kan
jämföras med mekanisk rening där en slamavskiljare separerar flytande och sjunkande
partiklar. Det andra steget är biologisk rening med hjälp av en isolerad biobädd. Vattnet sprids
här ut på ett luftat biobäddsmaterial av typen HUFO 120. Detta skapar en biohud vilken blir
tjockare med tiden och slutligen lossnar från biobäddsmaterialet. Biohuden följer då med
vattnet genom bädden till en cirkulationsbrunn där slammet sjunker till botten och kan
pumpas tillbaka till slamavskiljaren för att undvika flytslam. Därefter sker det tredje steget,
vilket är ett kemiskt reningssteg. Flödet hit mäts med hjälp av ultraljud vilket möjliggör
anpassning av kemikaliemängden som tillsätts. Fosforflockar bildas, vilka i en
flockningskammare byggs upp i storlek och sjunker till botten och kan sedan ledas tillbaka
till slamavskiljaren. Det rena vattnet stiger till ytan och avleds med en utloppsränna. I det
fjärde och sista steget kan reningen kompletteras med intensivare bakteriereduktion (Bioclere
Svenska AB u.å).

Reningsanläggningen är anpassningsbar. Slamavskiljaren kan dimensioneras efter antal
personer, tömningsintervall och hur avloppsvattnet leds till anläggningen. I det andra steget
finns möjlighet att bygga ihop två biobäddar för att erhålla ett större system.
Cirkulationsbädden, biobädden, spridningssystemet och det kemiska reningssystemet kan
dimensioneras efter verkliga förutsättningar (Bioclere Svenska AB u.å).
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Sammanfattning
Rapporten lyfter fram minireningsverket Biovac som ett möjligt alternativ för hushåll på
Västerås landsbygd. Små anläggningar från Biovac har uppfyllt de krav som har ställts på
systemet men i vidare studier måste ytterligare information tas fram gällande större
reningsverk från företaget. Renat avloppsvatten från reningsverket kan samlas upp under rätt
förutsättningar men i arbetet med rapporten har inga exempel påträffats där vattnet
återanvänds. För att Biovac ska presenteras som ett förslag krävs ytterligare fördjupning.



Biovac
Biovac reningsverk tillverkas i Norge och de finns i varierande storlekar. Biovac FD är
generellt anpassade för få hushåll medan Biovac SBR är större anläggningar för upp till 50
hushåll (Biovac u.å.a). Om man utgår från kapaciteten skulle ett Biovac SBR vara mest
lämpligt för Mälarenergi Vatten AB.

Reningsprocessen i alla reningsverk från Biovac består av biologisk och kemisk rening och
alla steg sker i en och samma reaktor (Johansson et al. 2007). I den biologiska delen är
mikroorganismer och bakterier är aktiva i nedbrytning av organiskt material. Kemiska
reningen består av fosforutfällning som uppnås genom att tillsätta flockningsmedel. Alla
reningsverk oavsett storlek har så kallad satsvis biologisk rening som förkortas SBR.
Avloppsvatten samlas inledningsvis i en mottagningstank, när den sedan har tillräckligt
mycket innehåll strömmar vattnet in i reaktorn så att den fylls. Det här är varför processen
kallas för “satsvis rening”, andra system med kontinuerligt flöde får en varierande belastning
som beror på hur mycket avloppsvatten som spolas ned (Biovac u.å.b). SBR-reningen sker i
sex steg där uppfyllningen av reaktorn utgör första fasen. Nästa steg i reningen är en
reaktionsfas där aktivt slam som alltid finns i reaktorn blandas med avloppsvattnet genom att
luft tillsätts. Syret gynnar bakteriernas och mikroorganismernas aktivitet vilket gynnar
reningen. Innan nästa fas sker fosforutfällning där partiklarna förenas med slammet.
Sedimenteringsfasen är det tredje steget och där upphör tillförseln av luft så att slam och
fosfor kan sedimentera. När slammet har skilts från det renade vattnet så pumpas det som
blivit över till ett slamlager. Slamlagret måste tömmas med jämna mellanrum. Det renade
vattnet kan därefter dräneras så att reaktorn tömms. Om mottagningstanken inte har
tillräckligt med avlopssvatten för att fylla reaktorn på nytt går reningsverket in i väntfasen
som är den sjätte och sista fasen (Biovac u.å.b).

Länstyrelserna har studerat Biovac FD som är den mindre varianten. Biovac FD uppfyllde
samtliga krav för hög skyddsnivå men systemet klarade inte gränsvärdet för E-coli som krävs
för utmärkt badvattenkvalitét (Hübinette 2009). Det är svårt att hitta information gällande
vattenkvalitet för Biovac SBR.

Renat avloppsvatten kan hanteras på olika sätt. Det kan infiltreras direkt i marken men om det
exempelvis förekommer mycket lera i jorden kan istället en markbädd skapas. En markbädd
kan bestå av sand- och gruslager och ger en konstgjord infiltration. I botten av markbädden
placeras ett dräneringsrör för att vattnet ska kunna ledas bort. Det finns inga exempel där
vatten från Biovacs reningsverk återanvänds men om det kan ledas genom dräneringsrör bör
uppsamling vara genomförbart (Bra miljöteknik Sverige AB 2018).

Kommunen ställer krav på att renat avloppsvatten ska ledas i slutna rör till utsläppspunkter
som anses lämpliga. För att det renade vattnet ska samlas upp krävs specifika egenskaper hos
jorden där anläggningen placeras. Om marken inte har förmågan att kunna ta upp vatten kan
det bli svårt att samla upp det renade avloppsvattnet (Biovac u.å.c).

Slutsats
Länsstyrelsernas rapport skriven av Hübinette (2009) visade att Biovac FD uppfyllde kraven
för hög skyddsnivå men frågan kvarstår om Biovac SBR uppfyller samma krav. Rapporten
från Länsstyrelserna är gammal och det kan ha kommit nya krav sedan dess. I fortsatt
fördjupning om Biovac kan det vara värt att studera om Biovac funkar lika bra oavsett storlek



samt kvaliteten på det renade avloppsvattnet med utgångspunkt i dagens krav. Utöver
oklarheter kring krav samt hur storleken på reningsverket påverkar kvaliteten måste det även
utredas huruvida uppsamling av renat vatten kan ske. Markbäddar används främst i jordar
som inte är optimala för infiltrering men frågan är om det kan användas i fler jordar för att
samla upp renat vatten på ett bra sätt. Biovac kan vara ett bra alternativ för Mälarenergi Vatten
AB men innan den slutsatsen kan dras måste ovannämnda oklarheter redas ut.
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4evergreen
4evergreen erbjuder reningsverk om en storlek på ett till flera hundra hushåll. Det största som
byggts är dimensionerat för 350 000 pe (4evergreen 2022a). De har reningsverk med
MBR-teknik (membranbioreaktorteknik). Membranseparation fungerar på så sätt att vatten
filtreras genom ett membran med en porstorlek på omkring 0,02-0,4 μm, vilket separerar
slammet från det renade vattnet. Membranbioreaktorn ersätter därmed både sedimenteringen
och filtreringen som normalt brukar ske i reningsverk och ger ett renare vatten trots att
MBR-tekniken klarar av en högre koncentration biomassa (Svenska miljöinstitutet u.å).
4evergreen säger själva att det renade avloppsvattnet från deras 4evergreen MBR Premium
går att återanvända. 4evergreen MBR premium kräver inte några kemikalier och slammet kan
lagras i en separat tank vilket minimerar intervallen för slamtömning (4evergreen 2022b).
4evergreen MBR Premium når enligt de själva upp till alla reningskrav enligt gällande
standard (Framtidens Reningsverk 2022).

Det första som sker i 4evergreen MBR Premiums reningsprocess är att avloppsvattnet leds in
i en tank där det buffras, lagras och syresätts med hjälp av en luftpump, och
nedbrytningsprocessen startar. Toalettpapper, fekalier etc löses upp och ickebiologiskt
nedbrytbart material avskiljs med en självrenande screen. Därefter pumpas vattnet till
reaktortanken. I reaktortanken sker nedbrytning med hjälp av mikroorganismer och syre. Ett
bioslam bildas och det renade avloppsvattnet lämnar tanken via en MBR modul där allt det
utgående vattnet ultrafiltreras. Ett 0,4 μm filter används vilket gör att suspenderade partiklar
och bakterier elimineras. Vattnet i detta stadie kan återanvändas för bland annat bevattning. I
det sista steget sker fosforrening med själv av 4evergreens fosformedia som binder det
kvarvarande fosforet. Detta sker med hjälp av självfall vilket möjliggör att varken el eller
kemikalier behövs (Framtidens Reningsverk 2022).
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Conclean
Conclean erbjuder biokemiska avloppssystem för 1-300 hushåll och samarbetar med den
tyska tillverkaren Graf (Conclean 2022a). Conclean använder sig av SBR-teknik (sekventiell
biologisk rening). Conclean erbjuder möjlighet att samla upp det renade avloppsvattnet,
vilket möjliggör återanvändning för bevattning. Vattnet är renat till hög skyddsnivå och de
erbjuder klorering för att uppnå hög skyddsnivå hälsoskydd (Conclean 2022b).

Reningen sker stegvis i 5 steg som upprepas 4 gånger per dygn. I det första steget förs vatten
som tillfälligt lagrats i sedimentationstanken över till SBR-reaktorn med hjälp av tryckluft.
Endast vatten förs över medan de fasta partiklarna som sedimenterat stannar kvar. I det andra
steget sker kemisk och biologisk rening. Syresättningen med hjälp av luftningsmembran
placerade i tankens botten sker eftersom mikroorganismerna som utför den biologiska
reningen gynnas av detta. En fällningskemikalie av typen polyaluminiumklorid tillsätts och
flockning sker. Därefter sker en vilofas för att möjliggöra sedimentering. Efter vilofasen
pumpas det renade vattnet ut via en provtagningsbrunn medan det sedimenterade slammet
stannar kvar. I det sista steget förs överskottet av det aktiva slammet på botten tillbaka till
slamlagringsbassängen (Conclean 2022c).
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Bakgrund
BioDisc® finns både i mindre format som är anpassat för ett hushåll och i större format som
är bättre anpassat för kommersiellt bruk och skulle därmed passa i bostadsområden. Ett av de
är minireningsverket som är anpassat för mellan 1-8 hushåll (Kingspan 2022a). Det andra är
ett större reningsverk som klarar av att rena avloppsvatten för upp till 110 hushåll (Kingspan
2022b). Det som gör BioDisc® unikt är att deras reningsteknik bygger på en roterande
biologisk kontaktor som har en biofilm där aeroba bakterier (mikroorganisemer) frodas och
dessa kan sedan bryta ned den biologiska massan i avloppsvattnet (Kingspan u.å.a)

Reningsprocessen
Första steget består av att avloppsvattnet passerar genom en sedimenteringszonen där de
största slampartiklarna sorteras ut. Vattnet passerar sedan genom den roterande biologiska
kontaktorn där slampartiklar bryts ned av mikroorganismerna som finns där. Partiklarna som
sorteras ut i detta steg återförs till sedementeringszonen för att avlägsnas och resten av vattnet
färdas vidare till nästa biozon för ytterligare rening. (Kingspan u.å.a). Bakterierna får sin
energikälla från näringsämnena som finns kvar i vattnet. Slutligen når vattnet en ny
sedimenteringszon där det kvarvarande slammet pumpas tilbaka till den första
sedimenteringszonen. Vattnet är sedan tillräckligt renat för att släppas ut. BioDisc® lovar att
efter renigsprocessen kommer det finnas maximalt 25mg/l BOD7, 1 mg/l fosfor och 40mg/l
kväve (Kingspan u.å.b).
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Sammanfattning
Reningsprocessen i anläggningar från BioKem fungerar på liknande sätt som exempelvis
BioKube och Biovac. Enligt leverantören uppfyller de mindre reningsverken från BioKem
kraven på hög skyddsnivå från Naturvårdsverket. Informationen från en sammanställande
rapporten visar att BioKem inte är det bästa reningsverket om man ser till kvaliteten på det
renade vatten. En rapport från Länsstyrelsen nämner i stället BioKem som ett bra alternativ
men den sammanställande rapporten verkar vara mer omfattande. Om BioKem tas upp senare
i projektarbetet måste mycket fokus läggas på att utreda hur uppsamling av vatten kan ske.
BioKem kan vara ett bra alternativ för Västerås landsbygd men det krävs mer arbete för att
säkerställa det.



BioKem
BioKem är ett minireningsverk med biologisk-kemisk rening och det är anpassat för hushåll
som används hela året. Reningsverket finns i olika storlekar och dessa kan rena avloppsvatten
för upp till 90 hushåll. Renat vatten leds från reningsverket med pump till lämplig
utsläppsplats. I reningssystemet ingår en process- och en utjämningstank som är separerade
med skiljevägg. Minireningsverket har även ett aggregatskåp samt 2–3 inspektionsbrunnar.
För att underlätta provtagning av det renade avloppsvattnet kan provtagningsbrunnar väljas
som komplement. Process- och utjämningstanken har mer ingående delar som kan studeras
ytterligare (Altech 2012).

Anläggningen har satsvis rening och varje reningsprocess tar tolv timmar. Under nio av dessa
timmar sker luftning vilket blandar innehållet i tanken samtidigt som mikroberna får rätt
förutsättningar för att kunna bryta ned organiskt material. Mikroorganismer kommer från
aktivslam och dessa är aktiva i aerob nedbrytning. Föreningarna som bryts ned omvandlas
främst till vatten och koldioxid. Det aktiva slammet ger inte ifrån sig någon lukt och det
kräver en tömning ungefär 1–3 gånger per år beroende på reningsverkets storlek (Dahl 2009).
Kvävet omvandlas genom nitrifikation till nitrat i luftningsprocessen. Efter luftning kommer
en klarningsprocess där nitrat genom denitrifikation omvandlas till en kväveform som kan
lämna tanken genom ventilationen. Under klarningen tillsätts flockningsmedel för att fosfor
ska kunna fällas ut och sedan sedimentera med övriga fasta partiklar. Efter sedimentation i
klarningsprocessen kan renat avloppsvatten ledas från tanken till utsläppsplatsen (Altech
2012).

Det renade avloppsvattnet pumpas ut genom ledningar, något som är en förutsättning för att
kunna samla upp vatten. Inga exempel har hittats där renat vatten samlats och återanvänts men
det kan vara värt att fokusera mer på det i fortsatta studier om reningsverket.

I Länsstyrelsernas rapport har två varianter av BioKem studerats, BioKem SRV och BioKem
(Hübinette 2009). Det är inte tydligt vad som är skillnaden på dessa men BioKem SRV
uppfyllde kraven för hög skyddsnivå medan BioKem var väldigt nära gränsen. Data togs bara
från en mätstation av BioKem SRV medan 5 mätstationer representeras i resultaten för
BioKem. Leverantören av BioKem SRV har inte hittats trots att namn och webbadress
angivits i rapporten. Det finns generellt väldigt bristfällig information om BioKem SRV så
därför ligger fokus i den här rapporten endast på BioKem som finns på marknaden idag.

I en sammanställning av olika reningsverk har BioKem haft den högsta uppmätta fosforhalten
av alla kandidater vid ett provtillfälle (Heinonen-Tanski & Matikka 2017). Rapporten kan ses
som en sammanfattning av tidigare publikationer om småskaliga avlopp i Sverige och Finland
och data som redovisas är tagen mellan 2003 och 2014. Om medelvärden studeras så har inte
BioKem de högsta utsläppsvärderna men det finns andra system som har betydligt bättre
utsläppsvärden, exempelvis BioKube, Topas och Baga Easy. Data från dessa tre system har
dock bara samlats in från ett fåtal reningsverk medan värden BioKem har hämtats vid 42 olika
utsläppspunkter. Inga ytterligare mätningar har utförts på BioKube, Topas och Baga Easy
utöver de som Länsstyrlserna presenterade i deras rapport, det betyder också att dessa värden
är äldre än övriga.



Diskussion
Reningsprocesser i anläggningar från BioKem fungerar på liknande sätt som exempelvis
BioKube och Biovac. Enligt leverantören uppfyller de mindre reningsverken från BioKem
kraven på hög skyddsnivå från Naturvårdsverket (Dahl 2009). Informationen från den
sammanställande rapporten visar att BioKem inte är det bästa reningsverket om man ser till
kvaliteten på det renade vatten. Länstyrelsernas rapport nämner i stället BioKem som ett bra
alternativ men den sammanställande rapporten verkar vara mer omfattande. Om BioKem tas
upp senare i projektarbetet måste mycket fokus läggas på att utreda hur uppsamling av vatten
kan ske. BioKem kan vara ett bra alternativ för Västerås landsbygd men det krävs mer arbete
för att säkerställa det.
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1 Avloppsreningsverk
Rening av avloppsvatten är en väsentlig och viktig process, både ur miljö- och
hälsosynpunkt. Hamnar avloppsvatten i vår natur utan att renas kan det leda till stora och
förödande konsekvenser. Risken för spridning av olika sjukdomar och övergödning hade
blivit allt mer omfattande. Avloppsvatten innefattar det vatten som kommer från hushåll,
olika industrier samt dagvatten. Det avloppsvatten som kommer från hushållen kallas även
för spillvatten, som främst kommer från tvätt-, disk- och badvatten samt toaletter. Spillvatten
innehåller olika näringsämnen såsom fosfor och kväve, som huvudsakligen kommer från
mänskligt urin och fekalier. Ytterligare komponenter som omfattar spillvatten är organiskt
material samt bakterier och virus (Åkerblom et al. 2018). Samtliga ämnen som innefattar
spillvatten kommer stå i fokus vid rening av avloppsvatten.

Kommunala och storskaliga avloppsreningsverk är i huvudsak det som representerar Sveriges
avloppshantering. Det finns generellt sätt olika tekniker för att rena avloppsvatten, men det
som genomsyrar de flesta avloppsreningsverk är att det består av tre reningssteg; mekanisk,
biologisk och kemisk rening (Lidström, 2013).

Vid mekanisk rening avlägsnas och fångas större fasta partiklar upp med hjälp av ett galler.
Det kan vara allt från papper till små plastbitar. För andra partiklar såsom sand och grus,
används ett så kallat sandfång där principen är att de tyngre partiklarna sjunker till botten för
att på så sätt avskiljas från resterande avloppsvatten. Återstående och mer lättare partiklar
förs vidare till en försedimenteringsbassäng där resterna sjunker till botten, samlas upp och
blir till slam (Lidström, 2013).

Nästa reningssteg är biologisk rening, där mikroorganismer tillförs och används som
hjälpmedel. Det är främst löst organiskt material, bakterier samt fosfor och kväve som renas,
vilket vanligtvis sker i så kallade aktivslamprocess. Mikroorganismerna är suspenderade i
avloppsvattnet och kräver aeroba förhållanden för att kunna bryta ner ämnena och på så vis
tillgodose substratet och använda det som näring. När mikroorganismerna således avlägsnas
uppstår även i detta processteg en uppsamling av slam (Lidström, 2013).

Kemisk rening innefattar tillsatser av kemikalier för att utnyttja fällningsreaktioner. Det är i
huvudsak fosfor som renas från avloppsvattnet i detta steg, men även organiskt material.
Vanligtvis används aluminium eller järn-salter som fällningsmedel och bildar svårlösliga
föreningar, som på så vis flockar ihop sig med fosfor och sedimenterar till botten i bassängen
(Lidström, 2013).

Slammet, som blir en biprodukt från de olika reningsstegen, kommer att genomgå en
slambehandling. Kommunerna har en skyldighet att ta tillvara på slammet från avloppsvatten
enligt lagen om allmänna vattentjänster, 6 § i 2006:412. Ett problem som uppstår med slam är
att det innehåller mycket vatten, närmare bestämt 97﹣99,5 % vatten, vilket innebär att det
skulle bli dyra transportkostnader samt ökad risk för föroreningar av yt- och grundvatten ifall
slammet inte avvattnas. Det finns olika sätt att hantera slammet bland annat genom
förtjockning, avvattning och rötning (Lidström, 2013). För mindre reningsverk är det
vanligtvis enbart förtjockningsprocessen som sker vid behandling av slammet, varvid
resterande slam transporteras med lastbil till ett större avloppsreningsverk för vidare
behandling (Svenskt vatten 2013).
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BAGA
BAGA erbjuder flera olika typer av lösningar på avloppsrening. Det finns alternativ som
passar allt mellan 1 hushåll upp till 200 hushåll. Den modul som passar in på Mälarenergi
Vatten AB:s önskemål om att ha en reningskapacitet på mellan 50-200 hushåll är BAGA
Compact. Det är anpassade för mindre samhällen från 10 hushåll och uppåt och är ett
modulbaserat system (BAGA Water Technology AB u.å.).

BAGA compact består av åtta stycken glasfiber moduler och ett servicehus. Reningen av
avloppsvattnet sker alltså i flera steg och baseras på en slamavkiljningsteknik som är speciellt
anpassad för det nordiska klimatet med låga vattenstånd i perioder och en varierande
temperatur. De olika modulerna i systemet är först en pumpstation och sedan en reservoar
(BAGA Water Technology AB u.å.). Reservoaren används för att fånga upp de högre flödena
av avloppsvatten som vanligtvis sker under morgon och kväll, vilket minskar energikostnader
och utrymme (Kinspan BAGA AB 2022). Den tredje modulen är en slamavkiljare där det sker
en förfälling vilket leder till att en stor del av slampartiklarna kan avskiljas redan i detta steg.
Därpå kommer två biorektorsmoduler (BAGA Water Technology AB u.å.). I dessa sker
systemets biologiska rening som bygger på fixfilmsteknik vilket innebär att bakterierna lever
på ett bärarmaterial istället för aktivslam-processer. BAGA skriver att fixfilmstekniken är
stabilare i drift, har en skyddad bakteriestam samt en låg slamflykt (Kinspan BAGA AB
2022). Bioreaktorerna följs av en modul där slamavkiljning sker igen och därefter ytterligare
en pumpstation och slutligen en slamsilo och ett servicehus. BAGA erbjuder även både
UV-behandling samt hygieniseringsbäddar för sina system för att få en god hygienisk status
på vattnet som släpps ut (BAGA Water Technology AB u.å.).
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Sammanfattning

I denna rapport behandlas aktivslamprocess. Till en början beskrivs aktivslamprocess
generellt innan fokus läggs på högbelastande aktivslamprocess. SBR, sekventiell biologisk
reaktor tas sedan upp ingående och rapporten avslutats med att effektiviteten diskuteras.



Aktivslamprocess

Generellt om aktivslamprocessen
Aktivslamprocess är en biologisk teknik för rening av avloppsvatten. Tekniken kan se
annorlunda ut men består i sin simplaste form av en luftningsbassäng och en
sedimenteringsbassäng. Avloppsvattnet som ska renas inkommer först till en
luftningsbassäng. Det innehåller mikroorganismer, näringsämnen och organiskt material. I
luftningsbassängen bryts det organiska materialet i avloppsvattnet ned och
mikroorganismerna växer. Nedbrytningen kräver en hög koncentration av syre som tillsätts
genom blåsmaskiner. Under nedbrytningen bildas flockar som kommer från det nedbrutna
organiska materialet. När flockarna har bildats kan sedan andra partiklar absorberas till
flocken och slutligen sedimenteras. Genom att separera det sedimenterade materialet i en
sedimenteringsbassäng kan det renade vattnet tas ut ur processen. Från
sedimenteringsbassängen återtas en del av slammet till luftningsbassängen för att återigen bli
en del av det aktiva slammet. Resterande del av slammet tas ut som överskottsslam (Falk
2020).

Biologisk kvävereningen kan även genomföras i en aktivslamprocess. Traditionellt genom
efterdenitrifikation och fördenitrifikation. I båda fallen sker kvävereningen genom en luftad,
aerob fas och en oluftad fas. Ammonium omvandlas till nitrit och sedan nitrat i den luftade
fasen via nitrifikation. Nitratet som bildats omvandlas sedan till kvävgas via denitrifikation i
den oluftade fasen (Falk 2020).

Högbelastade aktivslamprocesser
Syftet med högbelastade aktivslamprocesser är att reducera mängden organiskt material i
avloppsvattnet. Ingen kväverening sker men kan göras i efterföljande steg. Detta då krav på
kväverening vanligen saknas i de norra delarna av Sverige och i mindre avloppsanläggningar.
Även här sker nedbrytningen med hjälp av luftning men det behövs mindre halt syre för
processen. Heterotrofa mikroorganismer som används i högbelastade aktivslamprocesser
kräver nämligen mindre syrehalt för att nå sin maximala nedbrytningshastighet än
nitrifierande mikroorganismer. Normalt ligger syrehalten mellan 0.5 och 1.5 mg/l, där
syrehalten kan styras efter den utgående halten BOD. Om den utgående halten BOD
överskrider utsläppskrav kan syrehalten ökas för att nå kraven  (Bengtsson 2019).

Sekventiell biologisk rening
I sekventiella biologiska reaktorer (SBR) sker reningen stegvis, inte kontinuerligt. Därför
finns oftast flera parallella reaktorer för att inflödet av avloppsvatten ska ske kontinuerligt.



Reningsprocessen består av en fyllnadsfas, reaktionsfas, sedimenteringsfas, dekanteringsfas
och ibland även en vilofas. I kommunala SBR-anläggningar tar normalt en cykel (alla faser)
4-12 timmar att genomföra (Bengtsson 2019).

I första steget av reningsprocessen inmatas avloppsvattnet till reaktorn. När inmatningen är
slutförd inleds nästa steg i processen som är reaktionsfasen. I reaktionsfasen tillkommer inte
något nytt avloppsvatten till reaktorn. Istället sker en omblandning och luftning i reaktorn
som sedan upphör för att innehållet ska kunna sedimenteras. Slammet sjunker då till botten
och renat klarvatten kan dekanteras ut ur reaktorn innan cykel början om (Bengtsson 2019).

Reaktionsfasen
När reaktorn fylls är koncentrationen av föroreningar som störst i reaktorn. Då är även
mikroorganismernas nedbrytningshastighet som störst eftersom den beror på föroreningarnas
koncentration. Under nedbrytningen är syrebehov högt då syre behövs för att oxidera det
organiska materialet (BOD). När koncentrationen av föroreningarna sjunker, minskar också
nedbrytningshastigheten då de påverkas av varandra (Bengtsson 2019).

Under tiden syrgas tillsätts till reaktorn omvandlas ammonium från avloppsvattnet till nitrat
genom nitrifikation. När syrgas inte längre förs in i reaktorn omvandlas nitratet till kvävgas
via denitrifikation. Hur långa de syrerika och syrefattiga perioderna kan bestämmas genom en
minsta och maximal tid sådana förhållande får råda eller genom annan styrning. I
SBR-reaktorer är det lämpligt att styrningen sker utifrån nitratkoncentrationen. Det innebär
att de olika perioderna tar slut då koncentrationen når en viss nivå. Att styrningen inte görs
mot ammoiniumkoncentrationen beror på att den endast ökar vid tillförsel av avloppsvatten
och inte vid denitrifikation (Bengtsson 2019).

Effektivitet
Aktivslamprocesser har en effektivitet på ungefär 90-95% gällande det organiska materialet
(BOD) (Falk 2020). Utöver det renas även kvävet till 20-30 % utan biologisk kväverening
och ungefär 50-70 % med. Även fosfor renas till ungefär 20-30% och patogener mellan 53 till
99,99% (Naturvårdsverket 2007).
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1 Membranbioreaktor
En membranbioreaktor (MBR) är en högst aktuell reningsteknik vid biologisk rening av
avloppsvatten. Reningstekniken har funnits på världsmarknaden under ett par decennier, men
är inte väletablerat i Sverige än. MBR är i huvudsak en utvecklad form av den traditionella
aktivslamprocessen i kombination med membranfiltrering (Lebron et.al, 2021). Vid
konventionell avloppsrening avskiljs det biologiska slammet från avloppsvattnet i
efter-sedimenteringsbassänger genom att utnyttja gravitationen (Lidström, 2013).
Problematiken som uppstår vid den konventionella biologiska reningsprocessen är att allt
aktivt slam inte fullständigt sedimenterar utan lättare och mindre partiklar följer med
avloppsvattnet (Park et. al, 2015). På senare år har detta har blivit en alltmer kritisk och
oroande effekt, då ämnen som mikroplaster och läkemedelsrester lättare når miljön, vilket
utgör ett hot både för människa och natur. I nuläget finns inga formella utsläppskrav för
sådana mikrosubstanster, men skärpta krav kommer att förväntas i framtiden (Baresel et.al,
2015). Genom tillämpning av en MBR kan det biologiska slammet istället separeras från
avloppsvattnet med hjälp av ett membran som kan ha en porstorlek från 0,02 μm upptill 0,4
μm. Fördelen med en MBR är att porerna är så pass små att de möjliggör en hög
avlägsningseffekt av partikelbundna föroreningar såsom organiskt material och andra
mikroföroreningar som bakterier och virus. Detta gör det mer effektivt att separera
mikroföroreningar från avloppsvattnet med en MBR än konventionell biologisk rening av
slammet (Park et. al, 2015). Vidare ger en MBR längre retentionstid, som vanligtvis är det
hastighetsbegränsande steget vid konventionell rening, vilket ersätter behovet av en separat
sedimenteringstank (Lebron et. al, 2021). I dagsläget finns ingen garanti på att
läkemedelsrester och mikroplaster avlägsnas genom en MBR, men vid ett införande av
läkemedelsrening kommer en MBR underlätta reningsprocessen, då merparten av det
biologiska slammet redan avlägsnats (Baresel et.al, 2015).

Membranen är olika uppbyggda, och två exempel är Flat Sheet (FS) och Hollow Fibre (HF).
FS är ett typ av plattmembran där membranet är fördelat i en kassett med så kallade
distansnät emellan varje lager. Fördelen med FS är att det klarar förhållandevis höga tryck
och ett membranfiber är lätt utbytbar vid skada. Nackdelen är dock att de har en dålig
packningstäthet, vilket leder till att FS inte är så fördelaktig och tämligen ovanlig att använda
vid en MBR. Den vanligaste modulen att applicera är HF, även kallat hålfibermembran, som
är uppbyggda av tunna och ihåliga rör. Membranet sitter generellt sett ofta på insidan eller
utsidan av de ihåliga rören, och det är emellan dessa som själva filtreringen av avloppsvattnet
sker (Lidén, 2020).

Ett återkommande problem är beläggning av slam på membranfibrerna som täpper till
porerna, och på så vis ger en minskning av membranets permeabilitet. Det orsakar
komplikationer för genomträngligheten för vattnet, vilket i sin tur ökar trycket och påverkar
elförbrukningen som ökar över tiden i och med en ökad mängd vatten (Lidén, 2020). En
lösning som Stockholm Vatten och Avfall genomfört i en ombyggnation av Henriksdals
reningsverk, är att låta luft pumpas upp underifrån genom membranfiberna. Dessa fibrer är
inte helt åtdragna i syfte att underlätta den rotation som uppstår av luftning, vilket således
leder till att slam-partiklarna lossnar (Stockholm Vatten och Avfall, 2022). För ytterligare
rengöring av membranfibrerna sker tillsatser av kemikalier i form av oxal- eller citronsyra,
men även hypoklorit (Andersson et. al, 2021).
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Sammanfattning

Kemisk fällning är en teknik som används i samband med avloppsrening. Processen är viktig
för reningen av fosfor men även BOD7 samt metaller. Fällningen går till så att en kemikalie
tillsätts och det kommer ske en utfällning och därefter flockning och sedimentation av fosfor
som sedan kan avlägsnas från det renade avloppsvattnet. Kemisk fällning kan användas vid
olika tillfällen under reningsprocessen och det finns därmed fyra olika fällningssteg,
förfällning, efterfällning, simultanfällning och direktfällning. Kombineras två eller flera av
dessa kallas det för flerpunktsfällning. Vid fällningen kan olika typer av fällningskemikalier
användas och det beror helt på vilken reningsgrad som vill uppnås och kostnaden för
kemikalien.



Kemisk fällning

Fällningsprocessen
Kemisk fällning är en teknik som används främst för att rena bort fosfor från vattnet men det
kan även vara för att minska mängden BOD7 och metaller. I avloppsvattnet brukar fosfor
förekomma som både organiskt och oorganiskt. De två vanligast oorganiska formerna som
finns är polyfosfat och ortofosfat. (Svenskt Vatten 2013). När den kemiska fällningen inleds
adderas ett fällnigsmedel som brukar utgöras av aluminium- eller järnföreningar
(Avloppsguiden u.å.). För att resultatet av fällningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt
att dosera kemikalien i en liten volym men under hög energitillförsel så kemikalien kan
omblandas ordentligt. Vid fällningen är det tre olika processer som sker, fosfatutfällning,
partikelfällning och hydroxidfällning. Det fällningskemikalien gör är att binda sig till den
utfällda fosforn (ortofosfat) som finns i avloppsvattnet och bilda flockar som kan sjunka till
botten. Kvar blir då hydroxidfällningen som även den sjunker till botten och sedimenterar
men på vägen ner kan den binda till föroreningar i vattnet och på så vis samlas de upp och
renas bort från vattnet. Avloppsvattnet leds sedan långsamt, för att undvika turbulens och att
flockarna slås sönder, till en flockningsbassäng där flockarna kan binda till varandra och växa
sig större för att sedan avskijlas från vattnet genom sedimentering, flotation och filtrering
(Svenskt Vatten 2013)

Fällningskemikalier
Det finns flera typer av fällningskemikalier som kan användas. Tre olika sorter av
aluminiumsalter, både två- och trevärda järnsalter, polymerer som är antingen anjon-, katjon-
eller nonjon-aktiva, polyaluminiumklorid som kan innehålla järn eller olika typer av
katjonpolymerer och slutligen kalk. Valet av fällningskemikalie beror bland annat på hur
effektiv reningen ska vara, kostnaden av kemikalien, hur mycket slam som bildas samt
avloppsvattnet pH och alkalinitet. Högre krav på rening korrelerar normalt med högre
kostnader. Vid användning av järn som fällningskemikalien brukar i regel slammängden öka
(Svenskt Vatten 2013).

Alkalinitet och pH
Alla fällningskemikalier har ett spann där de är som mest stabila och vid för låga och/eller för
höga pH värden kommer lösligheten att vara stor och de kommer därmed lösas upp och inte
bilda flockar (Svenskt Vatten 2013). Därav av mäts pH värdet innan fällningskemikalien kan
doseras. Alkaliniteten är viktig att mäta då den är ett mått på hur stort tillskott av vätejoner
vattnet klarar av innan den sker en pH-sänkning. Vid tillsättningen av vissa
fällningskemikalier frigörs vätejoner och därmed risekerar pH att sänkas om det är för låg
alkalinitet (Bladfors 2004).

Olika fällningssteg
I ett reningsverk kan fällningskemikalien tillsättas vid olika steg i reningsprocessen. Det finns
därmedd fyra typer av fällning, förfällning, efterfällning, direktfällning och simultanfällning.
Kombineras några av dessa typer kallas det för flerpunktsfällning (Svenskt Vatten 2013).



Förfällning
När fällningskemikalien tillsätts före den biologiska reningen kallas det för förfällning. Det
förutsätter dock att reningsprocessen innefattar både försedimentering och eftersedimentering
utöver den biologiska reningen. När fällningskemikalien tillsätts bildas flockar redan innan
den biologiska reningen inträffar vilket leder till att en stor del av fosfor kan renas bort med
hjälp av filter i ett tidigt skede av reningsprocessen. Denna typ av fällning genomförs
vanligen med järnklorid eller polyaluminiumklorid (Svenskt Vatten 2013).

Efterfällning
Efterfällning funger motsatt mot hur förfällning gör. Fälningskemikalien tillsätts efter den
biologiska reningen. Denna typ av fällning kan inefatta en mellansedimentering som inträffar
efter den biologiska reningen men innan fälningskemikalien tillsätts. Detta krävs om det är ett
reningsverk som även har en aktivslamanläggning då mellansedimenteringen är viktig för att
säkerställa att slammet inte blir behandlat med kemikalier. Om en biobädd används behövs
ingen mellansedimentering. När efterfällning används kan en totalfosforhalt på 0,3 g P/m³ och
ett BOD7-värde på 10 g BOD7-/m³ förväntas vara uppnåeligt (Svenskt Vatten 2013).

Direktfällning
Vid direktfällnig används ingen biologisk rening utan direkt efter den mekaniska reningen så
tillsätts fällningskemikalien och därefter kommer eventuellt en flockningsbassäng och sedan
sker eftersedimentering (Snis, Barkman & Dahlberg 2014). Fälllningstekniken är effektiv för
rening av fosfor men den kan endast rena bort det kväve och BOD7 som är bundet till
partiklar. Denna teknik är alltså inte lämlig för avloppsvatten som innehåller stor andel av löst
kväve och BOD7. Ett reningsresultat på 0,4-0,6 g P/m³ kan förväntas erhållas (Svenskt Vatten
2013).

Simultanfällning
Det som gör att simultanfällning skiljer sig från de övriga fällningstyperna är att den kemiska
reningen sker samtidigt som den biologiska reningen. Fällningskemikalien kan tillsättas
antingen i flockningsbassängen eller precis före men det är alltid i samband med
aktivslammetoden (Svenskt Vatten 2013). Aktivslammetoden, eller aktivslamprocessen som
den också kallas, är en typ av biologisk rening med hjälp av mikroorganismer (Falk 2020).
Eftersom både den biologiska och kemiska reningen sker samtidigt kommer bioslammet att
innehålla en större andel oorganiskt material vilket då leder till att den totala slamhalten i
bassängerna kommer behöva ökas för att bibehålla samma procentuella andel
mikroorganismer som kan likställas med en flockningsbassäng utan kemisk rening. Vid denna
typ av fällning används vanligen både två- och trevärt järn samt polyaluminiumklorid som
fällningskemikalie (Svenskt Vatten 2013).

Flerpunktsfällning
Vid höga halter av fosfor i vattnet trots använd fällningsteknik kan en eller flera än de nämnda
ovanstående användas. De vanligast kombinationerna av de olika fällningsteknikerna är för-
och efterfällning, för- och simultanfällning och simultan- och efterfällning. Hur stora doser av
fällningskemikalie som då kommer behövas är då helt individuellt beroende på innehållet av
fosfor i vattnet och vilken reningskapacitet som vill uppnås (Svenskt Vatten 2013).
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Skyddsnivåer
För att kunna anlägga små avloppsanläggningar krävs tillstånd (SFS 1998:899). Med små
avloppsanläggningar menas de som renar avloppsvatten från ett eller en handfull hushåll
(Naturvårdsverket 2008). Havs- och vattenmyndigheten har presenterat en författning med
allmänna råd om små avloppsreningsverk som kan ge vägledning vid tillståndsansökan
(HVMFS 2016:17). De allmänna råden i författningen är främst relevanta för
avloppsanläggningar anpassade för högst 25 pe vilket motsvarar ungefär 5 hushåll.
Omvandlingen från antal pe till hushåll sker enligt (HVMFS 2016:17) med en faktor fem, ett
hushåll täcker därmed 5 pe.

I vissa områden kan det ställas högre krav på rening av avloppsvatten för att exempelvis
förhindra att grundvatten förorenas eller att utsläpp sker i närheten av en badplats (HVMFS
2016:17). Om det finns risk för negativ påverkan utifrån hälso- och miljöskydd kan det ställas
högre krav på små avloppsanläggningar. Det finns olika skyddsnivåer att förhålla sig till och
det är antingen normal eller hög skyddsnivå som är aktuellt för ett specifikt område. Oavsett
vilken nivå reningsverken ska uppfylla så finns det grundläggande krav som ska uppfyllas
enligt författningen, det kan exempelvis vara att dagvatten inte ska renas samt att funktionen
ska vara enkel att kontrollera. Då normal skyddsnivå ska uppnås utifrån hälsoskydd ligger
fokus på smittämnen, lukt, hygien och förorening av bad-, grund- och dricksvatten. Hög
skyddsnivå gäller om det utöver dessa exempelvis krävs extra reningssteg för att minska
halten av en specifik restprodukt. Ett område som måste uppfylla hög nivå för hälsoskydd
behöver inte nödvändigtvis uppfylla samma nivå utifrån miljöskydd. Skillnaden mellan
normal och hög skyddsnivå med hänsyn till miljöskydd grundar sig främst i olika
utsläppskrav (HVMFS 2016:17), se tabell 1.

Tabell 1. Krav på reningsgrad för olika skyddsnivåer (HVMFS 2016:17).

Ämne Normal skyddsnivå Hög skyddsnivå

Fosfor

BOD7

Kväve

70%

90%

-

90%

90%

50%
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Kvävereduktion
Kväve är en föroreningsparameter i avloppsvatten som kan bidra till övergödning av
vattendrag och vissa vattenlevande organismer är känsliga för höga halter ammoniak- och
ammoniumkväve. Det är framför allt totalkväve (tot-N) som anges när mätningar av kvävehalt
utförs, vilket är en summa av organiskt kväve, ammoniumkväve, nitratkväve och nitratkväve
(Lidström 2013).

I kommunala reningsverk reduceras kväve från avloppsvattnet genom biologisk reduktion i en
aktivslamprocess. Det är mikroorganismer som är verksamma i reningen och dessa har en
flockbildande förmåga som är nödvändig för reduceringsprocessen. Biologiska
kvävereduktionen i processen består huvudsakligen av nitrifikation men kväve kommer även
assimileras i bakterier eftersom näringsämnet krävs vid deras tillväxt (Lidström 2013).

Kväveformen som är mest representerad i avloppsvatten är ammonium (NH4
+) från fekalier

eller urinämne (urea) som är organiskt bundet. I nitrifikationen omvandlas ammoniumkvävet
till nitrat (NO3

-) vilket är nödvändigt för att kunna skilja kvävet från avloppsvattnet.
Ammonium oxideras till nitrat av bakterier. Förutsättningarna som krävs för denna reaktion är
en aerob miljö. Nitrifikationen gynnas även av ett pH-värde mellan 6 och 9, hög temperatur
och att slampartiklarna svävar i den luftade tanken länge (Lidström 2013).

När nitrat har bildats kan det reduceras till kvävgas (N2) i denitrifikationen. Denna process
drivs av bakterier som har förmågan att utnyttja syreatomen i nitratmolekylen (NO3

-) vid
syrebrist. Bakterierna vill på det här sättet öka deras tillväxt genom att oxidera organiskt
material. För att kvävgas ska bildas i denitrifikationen krävs en anaerob miljö och reaktionen
är också temperaturberoende men inte i samma utsträcknings som nitrifikationen. (Lidström
2013).
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1  Rening med UV-filter
Ultraviolett ljus, också kallat UV-ljus, används som en reningsmetod för att rena bort
smittämnen från både avloppsvatten och dricksvatten. Behandling med UV-ljus, som innebär
att ljuset går genom ett UV-filter, räknas som en efterbehandling. En efterbehandling är en
reningsmetod som används utöver den huvudsakliga reningstekniken och vid användning av
rening med UV-ljus är det viktigt att vattnet inte innehåller för stora partiklar eftersom det då
finns en risk för att UV-ljuset inte klarar av att oskadliggöra bakterier som finns i partiklarna
(Winward 2008).

UV-ljuset har en våglängd som ligger inom intervallet cirka 100 - 400 nm (SMHI 2021) men
det är inte allt UV-ljus inom detta intervall som fungerar som desinfektion för vatten. För
rening med UV-filter måste så kallat UV-C ljus användas (Svenskt Vatten 2009), det har en
våglängd på cirka 100 - 280 nm (SMHI 2021). Även en del av det mer kortvågiga UV-B ljuset
kan användas men med allt för lång våglängd kan inte bakterier oskadliggöras på ett effektivt
sätt. Det som sker vid behandling med UV-ljus är att ljuset förhindrar cellens kopiering av
DNA och till följd av det kommer mikroorganismerna som finns i vattnet inte att öka i antal.
Inaktivering av celler är också en viktig del av desinfektionen med UV-ljus, detta kan ske när
UV-ljuset tar sig in i cellen och genom reaktion med proteiner och enzymer får en så pass stor
påverkan på cellens ämnesomsättning att den inte längre fungerar. Två faktorer som är viktiga
vid behandling av vatten med UV-ljus är UV-dos och UV-transmittans. UV-dosen anger
intensiteten och tiden som en mikroorganism är exponerad för UV-ljuset och
UV-transmittansen är hur genomskinligt vattnet är. Båda dessa parametrar är avgörande för
hur effektiv reningen med UV-ljus är (Svenskt Vatten 2009).

Reningsprocessen med UV-filter innebär att vattnet flödar genom en kammare där UV-lampor
är monterade och avger strålning till vattnet. Lamporna sitter inuti ett kvartsglasrör och det är
av två anledningar, dels för att vattnet inte ska komma i kontakt med lamporna men också för
att glaset ska vara genomsläppligt för UV-ljus, vilket vanligt glas inte är (Svenskt Vatten
2009)
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