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Sammanfattning
Små va-system är ofta kostsammare per förbrukad liter vatten än större system. De är
också i högre omfattning drabbade av problem och svårigheter, både på
dricksvattenssidan och avloppssidan. Små va-system är vanliga främst i
glesbygdskommuner, varav många återfinns i kallt klimat. Studien behandlar små vasystem och är uppdelad i två större delar. Den första delen är en litteraturstudie om
dricksvattenberedning och avloppsrening. Fokus ligger helt på anläggningar som kan
vara aktuella för små va- anläggningar, och ett visst fokus ligger också på anläggningar
för kallt klimat. Den andra delen av studien beskriver tre områden i Gällivare kommun
som för närvarande har kommunal va-verksamhet med relativt få anslutna men som är
förknippade med höga kostnader. Områdena och verksamheterna beskrivs och utifrån
förutsättningarna analyseras kommunens möjligheter att minska kostnaderna som är
förknippade med verken. Först utreds möjligheten för kommunen att inskränka
verksamhetsområdet och helt enkelt lämna över verksamheten till brukarna. I de fall en
inskränkning inte bedöms möjlig utreds möjligheterna att på andra sätt minska
kostnader som är förknippade med verken.
I det första av de tre undersökta områdena, Mäntyvaara, anses inte inskränkning möjlig.
Främst beror detta på mängden fastigheter som är anslutna till va-anläggningen (31
stycken). Dessutom är förutsättningarna dåliga för övertagande av driften då
vattenverket är tekniskt avancerat och avloppsanläggningen dras med stora problem.
Istället har systemen utretts i syftet att hitta möjliga vägar att minska kostnader och
samtidigt förbättra funktionen. Slutsatserna av denna analys är att mycket kostnader är
förknippade med dricksvattnets tidvis dåliga kvalitet och att dessa relativt enkelt borde
kunna minskas. I verket finns redan tekniskt avancerad utrustning, som genom
optimering skulle kunna avhjälpa stora delar av problemet. Lågreservoaren är också
feldimensionerad och bör förminskas för att bättre anpassas till dagens flöden.
Avloppsanläggningen är svåranalyserad på grund av bristande information, men troligen
kraftigt undermålig. Rekommendationen är att se över även denna och att göra en plan
för byte av infiltrationsanläggningar och trasiga slamavskiljare för att möta lagkraven.
I det andra området, Palohournas, omfattar va-verksamheten enbart tre av byns betydligt
fler fastigheter. Verksamhetsområdet omfattar bara dricksvatten och vattenverket är
mycket enkelt. Här bedöms inskränkning vara möjlig, och kan rekommenderas. Ett
frågetecken kring inskränkningen är de merkostnader som en inskränkning skulle
innebära för brukarna. Det tredje va-området ligger i Ritsem, över 20 mil från Gällivare
tätort. Ritsem är framförallt känt för sitt stora vattenkraftverk och turistverksamheten på
orten. Här finns inga permanentboenden, och va-anläggningarna används därför mycket
sparsamt under delar av året. Anläggningarna är dock i gott skick och väl fungerande,
men extremt dyra, framförallt på grund av höga energikostnader och långa transporter.
Verksamhetsområdet bedöms kunna inskränkas, och driften tas över av brukarna.
Inskränkningarna skulle innebära temporärt höjda kostnader, men i förlängningen kunna
spara kommunen ungefär 230 000 kronor per år. I Mäntyvaara är det svårt att beräkna
exakt vilka kostnader och besparingar som de förslagna lösningarna skulle innebära. På
vattensidan bör dock investeringarna bära sig relativt snabbt och innebära minskade
årliga kostnader för kommunen. På avloppssidan bör anläggningen rustas upp för att
kunna möta lagkraven även om detta inte innebär några besparingar. På det hela taget
innebär förslagen i rapporten att kostnaderna för va-verksamheten i kommunen minskar.
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1. Inledning
Att gott, drickbart vatten strömmar ur kranen hemma i köket tar de flesta i Sverige för
givet. Likaså att kunna ta en dusch efter träningen, ta en kaffekopp på fikarasten och att
kunna spola efter sig på toaletten. Få tänker på de system som faktiskt ger dem dessa
möjligheter, undantaget då systemet inte fungerar som det ska eller då räkningen
kommer.
Hösten 2010 fick delar av Sverige upp ögonen för hur problematiskt det kan bli då det
kommunala systemet misslyckas med att förse sina användare med drickbart vatten.
Detta i och med att parasiten Cryptosporidium fick fäste i Östersunds vattensystem och
tusentals människor blev sjuka. På Östersundspotens (2011) hemsida kunde man genom
artiklar följa händelseförloppet med vattnet, samtidigt som man kunde läsa om några av
kommuninvånarnas åsikter i frågorna i de efterföljande kommentarerna. Stämningen
bland många av dessa var minst sagt irriterad, och tre saker tycktes reta människor mer
än annat: bristande information, ingen ekonomisk ersättning för dåligt vatten och när
vattnet stängdes av för spolning av ledningarna. Problemen kostade inte bara
Östersunds kommun stora summor pengar i vattenrening, vattenanalyser,
sjukskrivningar etcetera, det skadade också människors förtroende för kommunen som
vattenleverantör, ett förtroende som kan vara svårt att vinna tillbaka.
Kommunen förväntas med andra ord förse sina medborgare med billigt, säkert och gott
vatten samtidigt som man förväntas transportera bort det vatten vi ”förbrukat” och
återföra detta vatten till naturen ”rent” från föroreningar. Det är dock inte alla förunnat
att ha tillgång till kommunal vattenrening. I lagtexterna anges att det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska omfatta ”tät bebyggelse” vilket
vanligtvis brukar tolkas som 20-30 fastigheter. I mindre områden är det rekommenderat
med enskilda eller samfällda lösningar. Områden som redan omfattas av ett kommunalt
verksamhetsområde har tidigare varit näst intill omöjliga för kommunen att avsäga sig,
men i och med en ny va-lag som kom år 2007 ges nu kommuner en ökad möjlighet till
inskränkning. En inskränkning av små system som är mycket kostsamma för
kommunen skulle kunna göra en stor skillnad i budgeten, medan det är troligt att det i
många fall också skulle bli billigare för brukaren. Ingen kommun i Sverige har ännu
provat att inskränka ett va-område där parterna inte varit överens, men Sollefteå
kommun uppger att de genom överenskommelse med abonnenter ”gett bort” delar av
sitt verksamhetsområde och försett fastighetsägare med enskilda lösningar.

1.1 Problembakgrund
Gällivare kommun, som många andra kommuner i Sverige, dras med problem med
feldimensionerade och problematiska vatten- och avloppssystem. Dessa system
återfinns oftast i mindre samhällen och feldimensioneringen beror ibland på att
befolkningsunderlaget börjat svikta på grund av avbefolkning. Andra anledningar är till
exempel att man överdimensionerat anläggningarna från första början (planerad
expansion som inte blir av) eller att tidigare fastigheter för permanentboende görs om
till fritidsfastigheter. Det motsatta problemet är en omdiskuterad fråga i va-Sverige, det
vill säga behovet av vatten och avlopp i områden som tidigare var fritidsområden men
som nu i allt större utsträckning blir bostadsområden, så kallade omvandlingsområden.
Frågor om hur man ska hantera befintliga kommunala va-distributionssystem som inte
är motiverade enligt lagen lyser däremot med sin frånvaro och tycks inte vara en
prioriterad fråga.
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Överdimensionerade system är problematiska. På dricksvattensidan kan
överdimensionering innebära problem med bakterietillväxt genom långa uppehållstider
och stillastående vatten. På avloppssidan är de vanligaste problemen förknippade med
överdimensionering igensättningar i ledningsnätet och svårigheter med att få en optimal
reningsprocess. Dessutom innebär små nät inte att behovet av drift och underhåll
minskar proportionellt med antalet producerade kubikmeter vatten. Detta gäller i stor
utsträckning även energiförbrukningen, vilket tillsammans med andra faktorer leder till
att varje liter vatten från små system ofta kostar mycket energi och pengar.
Den tidigare vattenlagen gav i stort sett inga möjligheter för kommuner att dra in den
kommunala verksamheten i områden som man en gång börjat betjänat. I arbetet med
den nya lagen om allmänna vattentjänster var detta en sak som man ville förändra och
formuleringen är nu (Sverige, 2008):
”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde
vattentjänsterna behöver ordnas, och

inom

vilket

vattentjänsten

eller

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.”
Här definieras med andra ord inte ett verksamhetsområde som ett fixt område där
kommunen är skyldig att fortsätta förse användare med vatten, även när
befolkningsunderlaget minskat. I lagen finns även nedanstående formulering att läsa
(Sverige, 2008):
”Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som
uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får
verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller
bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om
fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen
kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet
för människors hälsa och miljön.”

1.2 Syfte och frågeställningar
Studiens syfte kan lättast beskrivas i två delsyften. Dels syftar studien till att översiktligt
beskriva vanliga metoder för dricksvattenberedning och avloppsrening, främst för små
anläggningar. Det andra syftet med denna studie är att presentera en strategi för
hantering av vatten och avlopp i områden med litet befolkningsunderlag. Studien är en
fallstudie baserad på tre områden i Gällivare kommun, men torde vara intressant för
flertalet kommuner som har problem med små (sett till antalet abonnenter) och dåligt
fungerande vatten- och avloppssystem. Det senare syftet konkretiseras i följande
frågeställningar:
• Går det att inskränka ett verksamhetsområde för vatten och avlopp?
• Hur kan man lösa problematik i avbefolkade områden där inskränkning av
verksamhetsområden inte anses vara lämpligt?
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1.2.1 Avgränsningar
I kunskapsöversikten kommer vattenberednings- och avloppsreningsmetoder enbart
kortfattat presenteras. Fokus kommer att ligga på små system, dock större än för
enskilda hushåll. Ett visst fokus kommer även att ligga på system i kalla klimat.
Slamhantering kommer inte tas upp. I den andra delen kommer enbart de
distributionsområden för vatten och avlopp som finns i Mäntyvaara, Palohournas och i
Ritsem att studeras. Valet av vilka anläggningar som studeras gjordes av Gällivare
kommun, till stor del på grund av att dessa områden hade bland de högsta kostnaderna
per producerad kubikmeter vatten. Det återstår att se hur processen för inskränkning går,
eftersom inga försök att komma överens med fastighetsägare eller juridiska prövningar
gjorts under den tid som studien pågått.

1.3 Begreppsförklaringar
Avloppsvatten: Ett samlingsbegrepp för spill- drän- dag- och kylvatten. I den här studien
avses spillvatten från hushåll när termen avloppsvatten används.
Biofilm: ett organiserat lager av mikroorganismer och organiska ämnen vid interfasen
mellan vätska och fast yta.
BOD7: ett mått på biokemisk syreförbrukning under 7 dygn.
COD: mått på kemisk syreförbrukning med kaliumdikromat som oxidationsmedel.
Dricksvattenberedning: Avser rening och desinfektion av råvatten för att framställa
dricksvatten.
Mikroorganismer: Mikroorganismer är ett samlingsnamn för svampar, alger, bakterier
och protozoer.
Recipient: Vattensamling som mottar avloppsvatten (i regel efter rening).
VA: Kort för vatten och avlopp.
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1.4 Om Gällivare Kommun
Gällivare ligger ca 10 mil norr om polcirkeln, i Sveriges västra del, se figur 1.
Kommunen har ca 18 500 invånare fördelat på tre tätorter och 36 byar (Gällivare
kommun, 2011). Kommunens yta är hela 16 000 km2 och därmed
Sveriges tredje största kommun till ytan. Det innebär ca 1,2
personer per kvadratkilometer, vilket gör Gällivare kommun till
en av Sveriges mest glesbefolkade (SCB, 2011a; SCB, 2011b).
Den huvudsakliga basnäringen inom kommunen är
mineralutvinning och i Gällivare Malmberget genomgås för
närvarande en omfattande stadsomvandlig (liknande den i
Kiruna) på grund av att gruvdriftens expansion börjat påverka
samhället allt för mycket (Gällivare kommun, 2011). Kommunen
har haft en sjunkande befolkningstrend de senaste åren,
framförallt i byarna. Just nu är dock befolkningsmängden i
kommunen på väg upp, men det är främst i tätorterna som
befolkningen ökar. Många av byarna i kommunen har en fortsatt
sjunkande befolkningstrend (Dyrlind, 2011a).
Figur 1: Gällivare kommun gulmarkerad, Gällivare tätort markerad med en röd prick
Källa: Wikimedia (2009).
Enligt Lars Dyrlind (2011b), va-chef på Gällivare kommun, innebär kommunens relativt
få invånare utspritt på en stor yta stora kostnader för transporter, bland annat i vadriften. I kommunen finns över 20 st kommunala vattenverk, och ungefär lika många
avloppsreningsverk. Förutsättningarna för vattenverksamhet skiljer sig mycket åt, och
på många av de mindre verken i kommunen kräver dricksvattnet avancerade
reningstekniker för att reducera bland annat fluorider och radon. Det kalla klimatet gör
va- driften extra dyr, med djupgående tjäle och höga uppvärmningskostnader.

1.5 Studiens utformning
Rapportens första del avhandlar hur studien utförts och metodiken i studien. I den andra
delen följer viss teoretisk bakgrund. Delen börjar med kapitel tre, där en
sammanställning av vilka lagar och regler som reglerar vattenverksamheten presenteras.
Störst vikt ligger på lagtexter som behandlar kommunens möjlighet att inskränka
verksamhetsområden. I kapitel fyra och fem följer en kunskapsöversikt över olika
lösningar för dricksvattenberedning och avloppsrening. Kunskapsöversikten är en
litteratursammanställning av tidigare resultat inom området och kommer att främst
beskriva lösningar som passar mindre sammanhang och ett visst fokus kommer även att
ligga på kalla klimat. Den tredje delen presenterar situationen i de tre byarna
Mäntyvaara, Palohournas och Ritsem närmare. De tre byarna och dess vatten- och
avloppssystem skiljer sig avsevärt från varandra och tillvägagångssättet i studien skiljer
sig därför åt mellan byarna. För varje by har först möjligheten till inskränkning
undersökts, eftersom detta var kommunens främsta önskemål. För de fall som
inskränkning bedömts möjlig har studien främst handlat om hur en inskränkning kan gå
till och vilka konsekvenser denna skulle få för fastighetsägare och för kommunen. I fall
där inskränkning anses olämplig eller omöjlig har istället utretts hur man kan minska
problematik och därmed kostnader för vatten och avloppsnäten. I studiens sista del
diskuteras de möjligheter till åtgärder som kommunen kan vidta för att minska
kostnader och problem i de tre berörda byarna.
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2. Metod
Ansatsen är kvalitativ, vilket kan tyckas självklart utifrån syftet. En kvalitativ ansats
medger att studera ett eller ett fåtal fall mer djupgående än vad som går att göra i en
kvantitativ studie. I uppdraget ingår att ingående studera de tre distributionsområden för
vatten och avlopp i Mäntyvaara, Palohournas och Ritsem och därför lämpar sig det
kvalitativa angreppssättet. Delar av arbetet grundar sig på tidigare utförda kvantitativa
studier, som delen som behandlar olika sorters avloppsanläggningar. Arbetet med detta
examensarbete har fysiskt utförts på WSP samhällsbyggnads kontor. Jag har suttit på
WSP:s kontor såväl i Luleå och Boden som i Uppsala. Gällivare kommun har besökts
under arbetets gång för observation och intervjuer. Arbetet omfattar litteraturstudier
samt ekonomisk -, social- och miljöanalys.
Genom litteraturstudier har en bred kunskap inom olika va-system inhämtats. Intervjuer
har utförts med flera personer, varav många på Gällivare kommun, för att få information
och kunskap om de specifika studieobjekten och för att få en bild av situationen i
byarna. Viktigt har också varit kontakter med VA-jurister eftersom juridik inte är mitt
kunskapsområde. Observationer på plats har utförts i Mäntyvaara och Palohournas för
att få en känsla av i vilket skick anläggningarna är och hur dessa fungerar. Att få en
uppfattning om platsernas beskaffenheter avseende avstånd till och mellan fastigheter,
lutningar etcetera har också varit av vikt. Inför analyser har olika befintliga
analysverktyg granskats, men då alla har varit utformade för situationer som är allt för
olika dem som varit gällande i de studerande byarna har dessa inte kunnat användas i
någon högre utsträckning.

2.1 Litteraturstudier
En viktig del av studien har varit kunskapsinsamlande. Mycket av kunskapen har
inhämtats via litteratur, bland annat information om olika avloppslösningar och
hantering av dricksvatten. Ett problem är att mycket av litteraturen är inriktad mot
nybyggnation av system, vilket gör att helt andra förutsättningar finns. En del litteratur
avhandlar VA-utbyggnad i omvandlingsområden (de som går från fritidsboenden till
permanentboende) som i viss utsträckning delvis kan anses ha befintligt system. Dock
har det visat sig att skillnaden i förutsättningar mellan dessa områden och de områden
som studerats i denna rapport är så stora att det är svårt att dra paralleller.
Det finns en mängd litteratur och rapporter som behandlar vatten och avlopp. En stor del
är utgivna av ’Svenskt vatten utveckling’ eller Naturvårdsverket. Svenskt vatten är en
branschorganisation som samlar yrkesverksamma inom va-området. Många kommuner
och företag som arbetar med dricksvattenberedning och avloppsrening är knutna till
organisationen. Svenskt Vatten Utveckling är kommunernas egna FoU-program om
kommunal vattenrening och forskning drivs inom avloppsteknik, dricksvatten,
ledningsnät, ekonomi och organisation samt utbildning och information (Svenskt vatten,
2011). Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har i uppgift att samordna,
utvärdera och följa upp arbetet med Sveriges miljömål. Även de finansierar forskning
inom va-teknik, kanske främst på avloppssidan. Aktörer som ger ut mycket litteratur på
området dricksvatten är Socialstyrelsen och Livsmedelsverket som är ansvariga
myndigheter för enskilt respektive allmänt dricksvatten. Dessa källor har räknats som
trovärdiga, då myndighetsmaterial i regel är välarbetat och faktabaserat. I
informationssamlandet har hänsyn tagits till tidsaspekter. Det händer mycket inom vaområdet och viss kunskap blir fort ”gammal” och inaktuell. En teknik som ansågs bra
1980 kan senare ha påvisats ha andra effekter än de man tidigare trott. Ett exempel på
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det gav Eveborn, Gustavsson och Holm (2009), då de fann att markbäddar troligen är
betydligt sämre på att binda fosfor under längre perioder än vad man tidigare trott.
Mycket litteratur behandlar de stora, kommunala systemen. Eftersom de små systemen
som är studerade i denna rapport i ganska få hänseenden liknar de stora kommunala
verkan har mycket av den litteraturen sållats bort, och istället har litteratur om små
system prioriterats. Studerad litteratur om små avloppsanläggningar har behandlat såväl
enskilda -, och kommunala anläggningar samt samfälligheter och liknande. Även av den
litteraturen har bara en liten del hunnit behandlats i rapporten och risk för att väsentlig
litteratur valts bort föreligger. Intressant kan vara att notera att lagstiftningen kring
avloppshantering nyligen ändrats och att andra krav ställs på anläggningar nu jämfört
med för bara några år sedan. Därför är delar av äldre litteratur inaktuell, men resultatet
av dessa studier kan fortfarande vara av vikt, om skillnaderna i lagfrågor beaktas.
Ett problem är att de flesta studier om småskalig VA-teknik som finns är utförda i
betydligt varmare klimat än det i Gällivare. Då reningsgraden i många anläggningar är
temperaturkänsliga och vissa lösningar riskerar att inte fungera vid tillräckligt låga
temperaturer är det svårt att direktapplicera tidigare resultat. De största frågetecknen
finns kring mindre konventionella lösningar som inte är så beprövade, där finns också
mindre kunskap angående anläggningarnas känslighet för låga temperaturer.
Problematiskt är också att många intressanta reningstekniker som undersökts är relativt
nya och anläggningar har inte drivits tillräckligt länge för att fullständiga analyser av
systemens funktion och livslängd har kunnat utföras.

2.2 Dokument om vattenverk och avloppsanläggningar
En del information om de olika vattenverk som finns beskrivna är inhämtad från en
dokumentation av verken som gjordes 1993-1994 av J&W bygg och anläggning AB och
Gällivare kommun. De dokumenten består bland annat av blockscheman,
driftsinstruktioner och inventeringar. En hel del saker har ändrats sedan 1994, men
uppgifterna som återfinns i denna rapport är kompletterade och kontrollerade av
driftpersonal eller VA-chefen på Gällivare kommun och borde därför vara riktiga.
Information har också hämtats från de driftsjournaler som förs vid vattenverken där
förbrukningsdata, energiförbrukning och eventuella händelser antecknas vid varje
driftsbesök. En stor del av materialet kan inte publiceras, även om det kan användas, då
till exempel ledningskartor inte är offentliga. Att kunna få riktig information om
respektive anläggning har varit en problematisk del av arbetet. Information har inte
funnits samlad och lättillgänglig, varken för mig eller för de som arbetar på kommunen.
Den mest samlade informationen som funnits tillgänglig är de tidigare nämnda
dokumenten från 1990-talet, men då dessa inte hålls uppdaterade tappar de sitt värde
som informationskälla. Driftjournaler och analysprotokoll på dricksvattensidan har
erhållits från ansvarig maskinist och har heller inte varit några större problem att få
fram. Ett samlat informationsarkiv med ledningskartor, ritaningar, analysprotokoll
etcetera skull ha underlättat mycket i studien, och troligtvis även för kommunens övriga
arbete med anläggningarna.

2.3 Observation och intervjuer
Jag har varit på plats i Mäntyvaara och Palohournas för att studera vattenverken i
byarna och få en bild av avstånd, lutningar och hur tätt byggnaderna står. Med mig vid
observationerna hade jag Jan-Erik Siverhall som är ansvarig maskinist vid verken och
utför drift och underhåll. Ritsem har inte besökts, även om detta har varit önskvärt.
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Studiens tidsramar och de långa avstånden gjorde att besöket uteblev. Därför har
informationen från Ritsem helt baserats på kontrollprotokoll, analysprotokoll,
anläggningsbeskrivningar och intervjumaterial.
Intervjun med Svenskt vattens jurist Rita Lord ges stor vikt i rapporten, framförallt i den
juridiska frågan huruvida ett verksamhetsområde kan inskränkas eller inte, och under
vilka förutsättningar. Rita Lord, som då var Svenskt vattens jurist, kan anses vara en
mycket tillförlitlig källa, då Svenskt vatten är den största branschorganisationen för
vattenfrågor i Sverige. Intervjun varade i mindre än 20 minuter och bilden hon hann få
av de tre beskrivna områdena under intervjun är därför långt ifrån fullständig.
Studien inkluderar ett flertal intervjuer, varav de allra flesta har varit semistrukturerade.
En del information till studien har också erhållits från informella samtal, till exempel
vid besök i Gällivare. Semistrukturerade intervjuer har den fördelen att de kan vara
väldigt lärorika. Samtidigt som de planerade frågorna tas upp, kan följdfrågor som
uppkommer i situationen visa sig bli minst lika värdefulla. Samtidigt, eftersom svaren
har en förmåga att sväva ut, är det som ensam intervjuare svårt att hinna med att
anteckna och risken finns således att man sållar informationen redan i
anteckningsskedet. Detta skulle kunna avhjälpas med hjälp av att spela in intervjuerna
auditivt. Detta har dock valts bort då mycket av intervjuerna skett i bilar (på väg ut till
verken), foajeer, lunchresturanger etcetera där miljön varit stökig och inspelning skulle
vara svår. Att banda samtal kan också ha en förmåga att göra människor nervösa och att
skrädda med orden, vilket jag helst ville undvika.
De informella samtalen har både för- och nackdelar (framförallt är det naturligt att de
uppkommer eftersom samtliga besök i Gällivare inkluderat måltider, bilåkning och
”guidningar”- informell tid). Som nackdel kan bland annat bristen på inspelning och
anteckningar från vissa av dessa samtal nämnas. Den information som fås genom dessa
samtal finns inte nedtecknad utan plockas fram från minnet vilket inte är speciellt
tillförlitligt eller objektivt. Däremot är den absolut största delen av det material som
uppsnappats under dessa samtal av ett mer övergripande slag och har sedan diskuterats
under mer strukturerade former. Många intervjuer har skett via telefon (dessa är
refererade till som telefonintervjuer) på grund av de stora avstånden.
Intervjuerna har tolkats och dess innehåll har sållats efter vad som är väsentligt för
studiens syfte. Intervjumaterialet som presenteras är ingen entydig sanning och utgör
heller ingen helhet, vilket man bör ha i beaktande när man läser texten. Då den mesta
information som inhämtats från intervjuer är av relativt okänslig karaktär har det inte
känts nödvändigt att koda intervjuer. Det finns av samma anledning liten anledning att
tro att intervjupersoner medvetet farit med osanning eller undanhållit material. Inga
intervjuer med brukare (vattenanvändare) har gjorts till rapporten, då det ansågs svårt att
hinna med att intervjua tillräckligt många för att kunna få ett statistiskt säkerställt
underlag som speglar brukarnas generella åsikter. Att sådant underlag saknas är dock
viktigt att notera inför läsningen av rapporten då brukarna ibland refereras till. Istället
har antagandet gjorts att det ur brukarperspektivet är viktigt att vatten av tillräcklig
kvalitet och finns tillgängligt till ett så lågt pris som möjligt. Vatten av tillräcklig kvalitet
har här räknats som vatten som godkänns enligt livsmedelsverkets gränsvärden (för
allmänna anläggningar) respektive Socialstyrelsens riktlinjer (för enskilda
anläggningar).
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2.4 Framtagning och värdering av strategier
Vid framarbetandet av olika strategier att analysera har en sammanvägd bedömning
gjorts av litteraturstudier, observationer och intervjuer. För de platser där inskränkning
bedömdes möjlig har analysen inriktat sig på kostnadsanalyser och en bedömning av
vad en inskränkning skulle innebära för användarna av vattentjänsterna, för
dricksvattenkvalitén och för recipientskyddet. Där inskränkning av va-området inte
bedömts möjlig har istället utredningen koncentrerat sig på att försöka identifiera
problematiska delar av va-systemen och på det sättet kunna höja kvaliteten och
förhoppningsvis även kunna komma tillrätta med vissa av de höga kostnader som
systemen är förknippade med.
Som analyshjälp har jag lånat en modell av Urban Waters. Överst i figur 2 nedan syns
rubrikerna ”brukare”, ”teknik” och ”organisation”. Ur dessa tre perspektiv kan systemen
analyseras. Pilarna mellan dem representerar en ömsesidig påverkan och beroende
mellan dessa faktorer. Brukarna är de som använder vattnet, till dricksvatten, tvätt,
bevattning, caféverksamhet eller vad det må vara. Organisationen är den
bakomliggande organisationen till vatten och avloppshanteringen och detta innefattar
informationshantering, all inblandad personal, administration och så vidare. I de tre
studerade fallen står kommunen för den största delen av organisationen, tillsammans
med eventuella entreprenörer. Teknik är de tekniska komponenter som ingår i vaverksamheten och hit räknas främst ledningsnät, reningsanläggningar, provtagningsoch analysutrustning men även larm och datorer kopplade till verksamheten.

Figur 2: Urban Waters konceptuella ramverk för systemanalys. Källa: Kärrman (2009,
sid 9), egen omarbetad grafik.
Nederst i figur 2 visas fem huvudaspekter på uthållighet som studeras i uppsatsen,
utifrån de tre ovan nämnda perspektiven. Var och en av dessa är viktig för att ett vasystem ska kunna räknas som uthålligt (Kärrman, 2004). Det inses relativt lätt att allt
detta sammantaget snabbt blir en mycket stor uppgift. Om analysen ska omfatta
samtliga av dessa kategorier och utifrån tre olika perspektiv. Därför kommer analysen
inte vara så djuplodande som den hade kunnat vara om enbart något eller några av dessa
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områden valts. Samtidigt hade utredningen då blivit mindre fullständig då det är svårt
att ta bort ett område utan att samtidigt minska trovärdigheten och relevansen i
resultatet. Speciellt som det i detta fall handlar om studerandet av faktiska system i
behov av förändring. I kunskapsöversikten kommer ett tekniskt perspektiv att vara
dominerande och fokus ligga på hygien, miljö och ekonomi. I den andra delen av
rapporten, som behandlar va-områden i Gällivare, kommer däremot ett visst fokus ligga
på ekonomi, sociokultur och teknisk funktionalitet. även om alla delar av figuren
behandlas.
Det är en uttalad önskan från kommunens sida att kunna inskränka va-området i de
områden som behandlas i rapporten (Dyrlind, 2011b). Detta önskemål har legat som
grund i utformandet av utredningen. Att utifrån områdenas förutsättningar hitta den
bästa lösningen, oavsett om denna är en inskränkning eller inte, har dock varit det
övergripande målet för studien. I lagen definieras när ett område bör omfattas av ett
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, och detta är med andra ord inte
upp till mig att bedöma, varav problemet med jävighet minskas rejält. På grund av
arbetets tidsramar har ingen juridisk prövning av inskränkning av verksamhetsområde
hunnit utföras, varav antaganden om vilka områden som är möjliga att inskränka
grundar sig på min tolkning av lagtexterna, såväl som en telefonintervju med va-juristen
Rita Lord. Den ytterligare analysen av de områden som anses möjliga att inskränka har
gjorts för att se huruvida en inskränkning vore ekonomiskt fördelaktigt för kommunen
och abonnenterna. Viktigt är också att vattentjänsterna lämpligen kan ordnas på annat
vis varav analyser av driftsäkerhet och möjlig miljöpåverkan blir viktig. Områden som
inte bedöms möjliga att inskränka har istället studerats utifrån målet att minska
kostnaderna för anläggningarna.
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3. Lagar och förordningar
Det finns en mängd lagar och regler som styr den kommunala vattenverksamheten.
Regelverken är mycket omfattande varav detta kapitel enbart kort kommer att beröra
lagstiftningen på området. Lagar och lagtexter som behandlar inskränkning av
verksamhetsområden kommer att beskrivas något mer omfattande, men ger fortfarande
enbart en överblick över området. På Svenskt vattens (2011a) hemsida kan man se att
förutom de lagtexter som tas upp nedan regleras verksamheten dessutom bland annat
av: Livsmedelslag (2006:804) och Livsmedelsförordning (2006:813), Förordning
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, Förordning (1998:941) om
kemiska produkter och biotekniska organismer, Förordning (1998:947) om
bekämpningsmedel och Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel samt
kommunallag (1991:900) och anläggningslag (1973:1149). Även de nationella
miljömålen och till dessa lokalt kopplade miljömål har genom rättspraxis fastslagits
som rättsligt relevanta (Naturvårdsverket, 2008).

3.1 Miljöbalken
Miljöbalken är ett ramregelverk som bland annat reglerar resurshantering och utsläpp.
Hållbar utveckling och kretsloppsanpassning är viktiga termer som är knutna till balken.
I miljöbalken (1997) första kapitlet, första paragrafen finns följande att läsa:
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Miljöbalken skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa

orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och

energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”
I dessa inledande bitar av regelverket är lagen mycket allmän, men bindande även om
det här finns tolkningsutrymme. Dessa krav påverkar också i allra högsta grad vasektorn som de senare åren enligt Söderberg (1999) genomgått stora förändringar. Från
en rening främst inriktad på hälsoskydd mot högre ställda krav angående miljöskydd
och framförallt kretsloppstänkande. Idag ska kretslopps- och resurshushållningskrav ses
som lika självklara som krav ställda på bakteriereduktion eller rening från närsalter.
Undantag från detta görs enbart om kraven innebär orimligt höga kostnader. På
yrkesmässig verksamhet, såsom kommunal verksamhet, ställs kravet att bästa möjliga
teknik skall användas (Kärrman, 2005). I den till kapitel 9 i miljöbalken kopplade
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns i §12 ett
generellt förbud mot att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått visare rening än
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slamavskiljning. Ett undantag görs om ”det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön” (Miljödepartementet, 1998). I
kapitel 26 i miljöbalken (1997) om tillsyn finns beskrivet att tillsynsmyndigheten är
skyldig att ”i nödvändig utsträckning” kontrollera och vidta åtgärder för att se till att
balken följs. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av
tillstånd är tillsynsmyndigheten skyldig att fortlöpande kontrollera om villkoren är
tillräckliga. Förutom detta ska myndigheten arbeta för att balkens ändamål ska kunna
tillgodoses genom information, rådgivning och liknande verksamhet. För allmänna
vattenverksamheter är det kommunens miljökontor som normalt är tillsynsmyndighet
(Naturvårdsverket, 2008).

3.2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Lagen reglerar det mesta inom kommunal vattenhantering – verksamhetsområdets
omfattning, va-taxor, kvalitet etcetera. Lagen trädde i kraft i januari 2007 och ersätter
den gamla va-lagen från 1970. I de inledande bestämmelserna i lagen står detta om
kommunens skyldighet att ordna vattentjänster (Sverige, 2008):
”6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” 1
Det är med andra ord uttalat att va-verksamheten enbart ska omfatta sådana områden
som har behov av en allmän va-anläggning. När behovet upphör bör också den
allmänna
va-verksamheten
upphöra.
Ytterligare
information
angående
verksamhetsområdet följer lite senare i lagen (Sverige, 2008):
”7 § Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall det framgå
vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.
8 § Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller flera fastigheter som ingår i en
samfällighet för va-frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar
alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.
- Om det finns synnerliga skäl, får verksamhetsområdet bestämmas med avvikelse
från kravet i första stycket.
9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som
uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får
verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller
bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om
fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen
kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet
för människors hälsa och miljön.”
1

Författarens kursivering
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Det krävs med andra ord enligt lagen enbart att det finns andra lösningar som kan anses
lämpliga och bra ur hälso- och miljöskyddssynpunkt för att verksamhetsområdet ska
kunna inskränkas för bebyggelse som inte kan anses ingå ”i ett större sammanhang”.
Det finns i lagtexten inga angivelser på hur många fastigheter som avses när behovet av
allmän anläggning utvärderas. Enligt Petri (2011) finns dock en gammal norm, 20-30
fastigheter brukar vara vägledande. Ingen skillnad görs mellan fritids- eller
permanentfastigheter.
Om va-taxan står bland annat att avgifterna skall ”bestämmas så att kostnaderna
fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.” Avgiften ska
bestämmas med hänsyn till skillnader för särskilda omständigheter som gör att
kostnader för VA i ett område väsentligen skiljer sig från resterande delar av
verksamhetsområdet. Avgiften ska också bestämmas så att brukningsavgiften har
samma beräkningsgrund oavsett vilket tid på året som anläggningen utnyttjas om inga
särskilda säsongsbaserade åtgärder krävs (Sverige, 2008).

3.3 Förberedande lagtexter
Inför framtagandet av den nya va-lagen, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster,
utvärderades den gamla va-lagen från 1970-talet och den rådande situationen i vaSverige. I de två lagtexterna som refereras till nedan beskrivs underlag till lagtexten och
förklaringar till hur lagen bör tolkas.
3.3.1 Utredningen om översyn av va-lagstiftningen
Den första utredningen inför ett byte av va-lagstiftning publicerades av
miljödepartementet 2004. I texten föreslås bland annat att inskränkning av
verksamhetsområdet ska möjliggöras. En av anledningarna som anges är att möjligheten
till inskränkning säkerligen skulle främja en rationell drift i och med att
verksamhetsområdet i större utsträckning kunde anpassas till gällande förhållanden. På
sidan 209 tas också upp ett väldigt talande exempel på när en inskränkning skulle vara
att föredra framför en fortsatt drift av befintlig kommunal verksamhet:
”Det förekommer i glesbygden att kommuner har inrättat allmän va-anläggning för
enbart ett fåtal brukare – det finns exempel på verksamhetsområden med bara tre
fastigheter – och detta utan förväntningar om att ytterligare bebyggelse skall komma
till. Det förekommer också att från början ändamålsenliga verksamhetsområden
genom minskning av befolkning eller förändringar i en förväntad
bebyggelseutveckling efter hand förlorar det underlag som behövs för en allmän vaverksamhet.”
I samma utredning från 2004 skrivs även att förutsättningar för inskränkning är att vaförsörjningen lämpligen kan lösas på ett annat, hälsoskydds-. och miljömässigt
godtagbart, sätt. I lagförslaget poängteras också att det blir huvudmannens uppgift att,
gärna i samspråk med fastighetsägarna, hitta enskilda lösningar som är godtagbara.
Förutom ur hälsomässiga och miljömässiga perspektiv ska de nya lösningarna också
vara ekonomiskt försvarbara. Den ekonomiska aspekten hålls som viktig, framförallt
om man planerar en inskränkning som inte mynnar från en gemensam önskan från både
huvudman och fastighetsägare. Miljödepartementets (2004) formulering är som följer:
”Även för brukarna måste kostnadskalkylen vara gynnsam för att de mot sin vilja
skall kunna påtvingas den nya ordningen för sin va-försörjning. Om det inte nås en
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överenskommelse med dem, måste det, för att inskränkningen av
verksamhetsområdet skall kunna godtas, göras sannolikt att de enskilda lösningarna
sammantaget under överskådlig tid kommer att kunna drivas till lägre kostnader än
en fortsatt drift av den allmänna anläggningen. Detta tillsammans med ökade
möjligheter för huvudmannen, som vi senare kommer att föreslå, att ta ut förhöjda
brukningsavgifter enligt särtaxa redan vid en beaktansvärd kostnadsskillnad i
förhållande till verksamhetsområdet i övrigt, bör kunna göra det lättare för
fastighetsägarna att acceptera de enskilda lösningarna”
3.3.2 Proposition 2005:06/78 om allmänna vattentjänster
I propositionen om allmänna vattentjänster som publicerades av miljödepartementet
2006 presenteras det lagförslag som senare klubbades igenom som vår nuvarande valagstiftning. I texten finns förklarande text till vad ändringarna innebär och vad de är
grundade på. Som en bakgrund till lagförslaget beskriver man att det tidigare varit
närmast omöjligt att inskränka ett verksamhetsområde där användarförhållanden
fastställts och avgiftsskyldighet inträtt. I några fall har tidigare verksamhetsområden
upphört att gälla där länsstyrelsen godtagit att en allmänförklarad anläggning gjorts till
gemensahetsanläggning enligt anläggningslagen. Det konstateras också att önskemål om
att kunna inskränka verksamhetsområden funnits från kommunalt håll länge.
I det nya förslaget vill man ge möjlighet för verksamhetsområdet att i större
utsträckning anpassas till ändrade förhållanden, vilket skulle ge förutsättningar för en
mer rationell drift och ett effektivare utnyttjande av va-resurserna. Vidare står att en
inskränkning av verksamhetsområdet bör ske för sådana bebyggelseområden som kan
ha ett behov av vattentjänster men där det är uppenbart att det behovet inte svarar mot
kommunens skyldighet att ordna en allmän va-anläggning. Som exempel nämns
områden som tidigare varit ändamålsenliga men som tappat det befolkningsunderlag
som krävs för allmän va-anläggning, genom befolkningsminskning eller förändringar i
förväntad bebyggelseutveckling. På sidan 54 i propositionen ges även samma exempel
som i den första utredningen till varför inskränkning skulle vara motiverad:
”Det förekommer att glesbygdskommuner har inrättat en allmän va-anläggning för
endast ett fåtal användare – det finns exempel på verksamhetsområden med bara tre
fastigheter – och detta utan förhoppningar om att ytterligare ska komma till”
Om en inskränkning av verksamhetsområdet sker föreslår miljödepartementet (2006) att
befintlig anläggning görs om till en eller flera enskilda anläggningar. Teknisk
utformning och tillvägagångssätt för dessa förändringar ska huvudmannen och
fastighetsägare komma överens om, och det är viktigt att de enskilda lösningarna är
godtagbara alternativ till allmänna vattentjänster även på lång sikt. Omställningsarbetet
föreslås huvudmannen stå för och omställningen förutsätter att huvudmannen och
fastighetsägare är överens och att den sistnämnda får ekonomisk ersättning för
eventuella merkostnader som ett byte från allmän anläggning medför. Beräkning för hur
stor ersättning som bör utgå till fastighetsägare måste ske per varje enskild drabbad
fastighet.
Regeringens förslag på lagtext angående inskränkning presenteras i prepositionen såhär:
”Ett verksamhetsområde får inskränkas så att det inte omfattar en bebyggelse som
uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster. Om ett verksamhetsområde
inskränks skall huvudmannen ersätta de fastighetsägare som inte längre omfattas av
verksamhetsområdet för den skada som eventuellt uppkommer”
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3.4 Statens VA-nämnd
Statens VA-nämnd är första (efter kommunens miljökontor och länsstyrelsen) instans
för prövning av va-relaterade konflikter. Här tas frågor rörande kommunala vaverksamheter upp och prövas mot gällande lagstiftning. I kontakt med va-nämnden har
konstaterats att inget mål kommit upp hittills som prövar rätten att inskränka ett
verksamhetsområde (Haneus, 2011; Lundgren, 2011). Andra mål som kan vara
tongivande har dock behandlats, där konflikter angående utökning av
verksamhetsområden prövats med olika resultat i olika situationer. Enligt den nya valagen bör enligt paragraf 9 ett verksamhetsområde enbart omfatta bebyggelse som är i
behov av verksamhetsområdet. Man kan därför argumentera för att liknande
förutsättningar borde gälla för inskränkning som för utökning av verksamhetsområdet.
Båda besluten gäller bestämmande av verksamhetsområdets omfattning. Enligt
Lundgren (2011) har tidigare mål som kommit upp har ofta hänvisat till tidigare nämnda
tumregel som säger att med uttrycket ”tät bebyggelse” i lagen menas en samling på
ungefär 20-30 fastigheter.

3.5 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS
2001:30)
Allt dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av kommersiell eller
offentlig verksamhet lyder under livsmedelverkets föreskrifter. I föreskriften fastslås
gränsvärden för ämnen i dricksvatten, såväl för utgående vatten från vattenverket som
hos användare. Här fastslås även provtagningsintervall, till viss del även vilka
analysmetoder som ska användas för vattenanalyserna. Gränsvärden är fastslagna för
både mikrobiologiska och kemiska förekomster (Statens livsmedelsverk, 2003).
Dricksvatten som inte tillhandahålls eller används kommersiellt eller offentligt (där
dessutom produktionen i genomsnitt understiger 10 m3/dygn eller försörjer färre än 50
personer) lyder istället under socialstyrelsens regelverk SOSFS (2003:17). Hit tillhör
med andra ord enskilt vatten och mindre samfälligheter (Socialstyrelsen, 2003).
Rosling (2007) skriver att det i livsmedelsverkets föreskrifter finns också ett
föreliggande om att det för allmänna dricksvattenanläggningar skall finnas
beskrivningar av distributionsanläggningarna. Dessa ska kunna användas vid
underhålls- och reparationsarbeten samt vid förnyelseplanering. 96 procent av de
svarande kontrollmyndigheterba angav 2006 att de hade tillräckliga beskrivningar av
samtliga distributionsanläggningar.
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4. Dricksvattenberedning
I detta kapitel presenteras grunderna i rening, desinfektion och distribution av
dricksvatten. Vattenbehandlingen i vattenverk syftar till att reducera och oskadliggöra
potentiella patogener och avlägsna kemiska ämnen från inkommande råvatten innan
vattnet distribueras till användarna. Förutom patogener och kemiska ämnen finns en
mängd andra saker reglerade i de gränsvärden för dricksvatten som ges ut av
livsmedelsverket respektive socialstyrelsen. Gränsvärden för dricksvatten omfattar såväl
grundämnen som järn, mangan, fluor som lukt, smak, färg och antal mikroorganismer.
Mikroorganismer finns normalt i dricksvattnet och de flesta mikroorganismer är ofarliga
för människor. Stenström och Szewzyk (2004) konstaterar till och med att många
mikroorganismer som utvecklas i vattenbehandlingsprocesser och distributionssystem
hjälper till att omforma och reducera organiska och oorganiska föreningar och kan på
det viset vara positiva för systemet. När en selektion och tillväxt av mikroorganismer
sker i systemet kan dock problem med hälsa, smak eller korrosion bland annat uppstå.
Stenström och Szewzyk (2004) skriver vidare att råvattnets kvalitet och sammansättning
gör stor skillnad för hur mycket, och vilken sorts, rening som behövs innan
dricksvattnet kan distribueras till brukare. Den största skillnaden finns generellt mellan
grundvatten och ytvatten som råvatten. Dock kan två grundvatten skilja sig mycket åt,
liksom två olika ytvatten. Ytvatten har oftare behov av desinfektion och uppvisar i vissa
fall stora fluktuationer i kvalitet, i samband med till exempel algblomningar. En annan
skillnad mellan ytvatten och grundvatten är att ytvatten ofta har en mycket mer
fluktuerande temperatur, vilket kan inverka mycket på reningsprocesser och
tillväxtfaktorer.
Det tycks också vara skillnad på små och stora anläggningar, där de mindre
anläggningarna generellt håller en sämre kvalitet (Rosling, 2007; Nordström, 2005).
Rosling (2007) sammanställde för livsmedelsverkets räkning data för år 2006 insamlade
från Sveriges dricksvattenanläggningar. Antalet anmärkningar som dessa anläggningar
fick under 2006 visar en annan bild än den antagna - i själva verket fick stora
anläggningar fler anmärkningar än små. Undantaget var de kemiskt hälsomässiga
anmärkningarna som var flest för anläggningar för färre än 500 anslutna och att
kokningsrekomendationerna också var överrepresenterade för de mindre verken.
Troligen kan den mindre andelen anmärkningar på de små verken förklaras med att
färre kontroller utförs här än i större verk. Allmänna kemiska och mikrobiologiska
anmärkningar var båda vanligast för vattenverk med mellan 500-5000 anslutna
konsumenter, det vill säga mellanstora verk. Livsmedelsverket anser att
kokningsrekommendationer är allvarliga tillbud, då de ställer till stora problem för
konsumenterna. Intressant är att den klart största anledningen för förelägganden på
dricksvattenproducenter från kontrollmyndighetens sida år 2006 var problem med
system för egenkontroll, med andra ord ett organisatoriskt problem. Den största
anledningen till ett föreläggande som hade med själva vattenkvaliteten att göra var
huvudsakligen mikrobiologiska problem.

4.1 Rening
Rening av dricksvatten kan ske på många sätt och de reningsmetoder som kort beskrivs
nedan är vanliga metoder i Sverige. Dessa används i olika omfattning och ofta i
kombination med varandra för att uppnå ett dricksvatten av önskvärd kvalitet. Vilka
reningsmetoder man använder beror till stor del på vattnet man ska rena,
reningsmetoden beror alltså på råvattnet. Stora skillnader i reningsmetoder finns oftast
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mellan de vattenverk som använder grundvatten och de som använder ytvatten som
råvatten. Bland annat inleds reningen av ytvatten med en grovavskiljning för att rensa
bort större partiklar, fisk, alger vattenväxter och sådant. Grovavskiljningen består ofta
av en silväv. Ytvatten är i regel mer förorenade än grundvatten och kräver därför ofta
mer rening (Nordström, 2005).
4.1.1 Kemisk fällning
Kemisk fällning används för att destabilisera och fälla ut humusämnen,
mikroorganismer och lera, bland annat för att neutralisera färgen på vattnet. Fällningen
går ut på att ett ämne tillsätts som bildar flockar med nyss nämnda ämnen varvid
flockarna sedan kan avskiljas med hjälp av flotation, sedimentering och/eller filtrering.
Vid flotation avlägsnas bildade flockar vid ytan. Flockarna får ”bärhjälp” av små, små
luftbubblor som bildas genom att man syremättar en del av vattenströmmen under tryck
och när sedan lufttrycket sänks bildas mikroskopiska luftbubblor som fäster på
flockarna och för dem med sig mot ytan. Vid sedimentering låter man flockarna sjunka
till botten av en sedimenteringsbassäng med hjälp av gravitationen där man sedan
avlägsnar ämnena (Hernebring, 2003).
Vanligen används aluminiumbaserade ämnen som fällningskemikalie men även
järnbaserade koagulanter används ibland (Kärrman E. e., 2004). Fällningen fungerar
bäst i ett visst pH-intervall som normalt är ungefär 6,0-6,5. Eftersom de flesta av
metallsalterna som används är syror sänks pH ofta ytterligare under processen
(beroende på vattnets buffertkapacitet) varvid pH-höjande medel som kalk i de flesta
fall måste tillsättas innan vattnet distribueras. Erfordrad dos fällningskemikale beror på
råvattnets sammansättning och temperatur (Hernebring, 2003).
4.1.2 Filter
Det finns många typer av filter. En uppdelning brukar göras mellan långsamfilter och
snabbfilter samt kol-filter. Snabbfilter består av en sandbädd av inte alltför finkorningt
sandmaterial. Vattnet passerar filterbädden relativt snabbt och sandmaterialet fångar upp
mindre flockar och annan grumlighet (Nordström, 2005). Snabbfilter är inte speciellt
effektiva för avlägsnande och nedbrytande av organiska komponenter då kontakttiden är
så kort. Backspolning av snabbfiltret kan också innebära att lätt metaboliserbara
näringsämnen skapas och kommer ut i dricksvattnet som senare i distributionen kan
användas av bakterier (Stenström & Szewzyk, 2004). Långsamfilter har funnits sedan
1800-talet och är minst sagt en välbeprövad metod. Långsamfiltrering tillhör fortfarande
de vanligaste reningsmetoderna och används ofta i kombination med kemfällning. Detta
på grund av att långsamfiltret inte avskiljer små partiklar, som till exempel lera.
Kemfällningen är effektiv mot mindre partiklar, men sämre på att reducera smak och
lukt. Även om långsamfilter är vanligast i kombination med kemfällning är det inte
ovanligt med långsamfilter som enda reningsmetod. Långsamfilter minskar risken för
parasitinfektioner, men risk för virus kvarstår. De har även en viss barriärverkan mot
mikrobiell tillväxt, även om desinfektion normalt behövs för att säkerställa kravet på
mikrobiell säkerhet. Långsamfilter är en biologisk process som är relativt ytkrävande,
med beräknad belastning på 0,2-0,4 m/h (att jämföra med snabbfilter med beräknad
belastning 5-15 m/h). Biologiska metoder, som långsamfiltrering är ibland både enklare
och mer effektiva än kemiska processer (Kärrman 2004).
Kolfilter har, i alla fall i inledningsfasen, en bra reningseffekt på näringsämnen som i sin
tur gynnar mikrobiell tillväxt, men effekten avtar och är minimal efter sex månader
(Stenström & Szewzyk, 2004). Strålskyddsmyndigheten (2009) skriver att aktivt kolfilter kan användas för att reducera radon. Det finns även speciella radonavskiljare, eller
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luftare, för att kunna rena bort hög radioaktivitet i vattnet, där råvattnet är mycket
radonhaltigt. Ibland kombineras luftningen med exempelvis ett snabbfilter.
4.1.3 Membranrening
Kärrman (2005) beskriver membran på följande sätt. En membranmodul består, kraftigt
förenklat, av en vattentank med en aktivt filtrerande yta monterad inuti som vattnet
tvingas passera genom. Den aktivt filtrerande ytan kan bestå av hålfiber, rör eller
metervara och hur membranet benämns bestäms av porstorleken i den filtrerande ytan.
Membrananläggningar brukar indelas i omvänd osmos (RO), nanofilter (NF), mikrofilter
(MF) och ultrafilter (UF). Membranrening kan användas för att avlägsna såväl
humusämnen, som salter, virus och till viss del mangan och järn. Omvänd osmos och
nanofilter kan separera bort även lösta föroreningar, medan mikrofilter och ultrafilter
kräver att föroreningarna innan membranet koagulerats eller flockats. Ofta behövs ett
reningssteg innan membranet för att skydda det från att sätta igen. Alla membran
behöver rengöras med jämna mellanrum, ofta används då backspolning och ibland även
kemikalier. Membran kan med fördel användas som en mikrobiologisk barriär, då de
uppvisar en mycket hög avskiljningsgrad på mikrobiologiska föroreningar. När
nanofilter eller omvänd osmos används för att reducera lösta salter (tex fluorider) eller
färg behandlas ibland bara en delström av vattnet. Eftersom bara delar av vattnet i det
fallet passerar membranet fungerar det inte i de fallen som en mikrobiologisk barriär.
Strålskyddsmyndigheten (2009) uppger att RO även är även effektiv som
radonavskiljare. Nordström (2005) skriver att omvänd osmos också är den effektivaste
reningsmetoden för bekämpningsmedelsrester. Enligt Rosling (2007) är flouridrening ett
problem som främst kvarstår i mindre anläggningar. Under 2006 hade ca 1,7 procent av
de allmänna anläggningarna i Sverige anmärkningar på dricksvattnet på grund av för
höga halter fluorider. Samtidigt uppgav många av de berörda kontrollmyndigheterna att
dricksvattenproducenten i fråga levererade ett tjänligt vatten med avseende på fluorid.
Under en övergångsperiod kan höga halter fluorid vara acceptabelt, under förutsättning
att dricksvattenproducenten förbereder sig för att producera ett vatten med fluoridhalter
med mindre än 1,5 milligram fluorid per liter till samtliga konsumenter.
Persson m.fl (2003) skriver att höga fluoridhalter ger upphov till bland annat
benskörhet, broskskador och vita fläckar på tänderna. I allt för stora doser är fluorid
toxiskt och är till och med dödligt i mycket stora doser. Andra metoder, än omvänd
osmos, för att sänka fluoridhalterna är genom utspädning med råvatten med naturligt låg
fluoridhalt eller genom adsorbtion och jonbyte till aktiverad aluminiumoxidyta. För låga
halter fluorid däremot är inte heller nyttigt och kan ge upphov till ökad risk för karies
och kan även ge svarta fläckar på tänderna, så det är viktigt att uppnå en rimlig
koncentration i dricksvattnet. Värt att notera är också att fluoridupptaget beror
hälsostatus i övrigt, en frisk och välnärd person tar upp mindre person än en undernärd
person. Svårigheterna att rena bort fluoridföroreningar har att göra med att fluoridjonen
har ungefär samma storlek som hydroxidjonen, är starkt elektronnegativ och gärna
bildar vätebindningar med vattenmolekylen.

4.2 Desinfektion och pH-justering
Vatten desinficeras vid behov innan distribution. Vatten från ytvattentäkter desinficeras i
regel innan distribution, medan verk med grundvatten som råvatten i mer varierande
grad har ett desinficeringssteg (Stenström, 2004). Ytvattenverk har krav att ha minst tvåtre mikrobiologiska barriärer medan grundvattenverk ha minst en mikrobiologisk barriär
(Rendahl, 2011c). I mindre anläggningar kan det räcka med att ha en mikrobiologisk
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barriär i beredskap medan den i större verk måste finnas installerad. Nordström (2005)
anger att dricksvatten vid distribution ska hålla sig inom ett visst pH-intervall, vanligen
på pH-värden ungefär kring 8,5. För att desinficera vattnet kan man låta vattnet passera
genom ultraviolett ljus eller ozonbehandla det. Man kan även desinficera vattnet genom
att tillsätta klor, som dessutom förhindrar att vattnet mikrobiologiskt försämras i
ledningen, förutsatt att klordosen är rätt beräknad. Klor brukar i det fallet blandas med
ammoniumsulfat, föreningen kallas kloramin och är mer långlivad än klor ensamt.
Därför kan man hålla en lägre halt klor och samtidigt få en mer långtidsverkande
desinfektion. Klor kan dock bilda klorerade organiska ämnen som kan innebära
hälsorisk. Kloramin kan också ge upphov till nitrit som också är skadligt för människan.
Vattenverken övergår allt mer från klordosering till ozonbehandling och UV-strålning,
och uppnår på det sättet vatten som är fritt från mikroorganismer när det lämnar
vattenverket. Dock ger dessa två behandlingsmetoder ingen långtidsverkan, varför risk
för tillväxt i ledningsnätet kvarstår. Stenström och Szewzyk (2004) har till och med
iaktagit att en kraftig ökning av tillväxtpotential för mikroorganismer sker vid
förozonering av råvattnet. Detta problem kan motverkas genom att ozonbehandlingen
efterföljs av aktivt kol-filtrering (Nordström, 2005).

4.3 Distribution
I Introduktion till avloppstekniken (1996) gör att läsa att vatten i normal drift bör
pumpas ut från vattenverket med ett jämt flöde under så stor del av dygnet som möjligt.
Flödesvariationer bör jämnas ut med hjälp av vattenreservoarer. För en hög kvalité på
dricksvattnet bör också en god omsättning eftersträvas. Även Nordström (2005) skriver
att distributionen är viktig ur kvalitetssynpunkt och att över 95 procent av de
mikroorganismer som uppmäts vid tappkranar kommer från ledningsnätet där de växer
till. Organismerna som fastnar på rörledningarna kan utveckla hela ekosystem, och i
dessa kan desinfektionsmedlet förbrukas samtidigt som sjukdomsframkallande
organismer kan få skydd och näring till att kunna växa.
4.3.1 Reservoarer
På vattennätet finns oftast utjämningsmagasin, reservoarer. Dess funktion är att kunna
säkerställa momentanförbrukningen, det vill säga möjliggöra att det finns renat vatten
som kan levereras när någon skruvar på kranen. Reservoarer har en flödesutjämnande
effekt som gör att även höga momentanförbrukningar och stora dygnsvariationer kan
kompenseras för. De kan också utgöra en nödreserv vid avbrott i leveransen.
Reservoarer innebär, förutom högre leveranssäkerhet även att vattenverket, pumparna
och ledningarna kan utnyttjas på ett mer ekonomiskt sätt. Reservoarer har således
många fördelar, men de har också nackdelar. Risken för inläckage genom väggar,
bräddavlopp, ventilationer eller tak är en. En annan nackdel är att det i reservoarer kan
uppstå förhållanden som gynnar tillväxten av mikroorganismer. Om vattnet är klorerat
innebär uppehållet i reservoaren att kloret hinner reagera med organiska och oorganiska
ämnen i vattnet och kloröverskottet minskas således. Reservoarer brukar delas in i
högreservoarer och lågreservoarer. Till högreservoarer räknas bland annat vattentorn,
som många känner igen i stadssiluetten. I små anläggningar är dock hydroforer
vanligast. En hydrofor är en trycksatt vattentank som både fungerar som vattenmagasin
och håller trycket på ledningsnätet. Lågreservoarer finns vanligen i vattenverken och är
belägna lågt, under ledningsnätets trycknivå. Lågreservoarer är vanligen lite större
vattenmagasin, varifrån vattnet pumpas vidare (Nordblom & Ljunggren, 2007).
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4.3.2 Ledningsnät
Ledningsnätets utformning har även det betydelse för drickvattenkvaliteten.
Ledningsmaterialet och dimensioner är två viktiga faktorer med stor inverkan på
vattenkvaliteten. Stenström och Szewzyk (2004) skriver att dimensioneringen är viktig
ur framförallt två hänseenden. Dels för att mikrobiell tillväxt främst sker vid ytor och
större rör har större ytor, dels för att större dimensionerade ledningar även leder till
längre uppehållstider i ledningarna. Partikulärt organiskt material är problematiskt i
ledningsnätet då det skyddas mot klor och kloraminer i de koncentrationer som
förekommer i distributionsnät. Detta partikulära material kan agera som skydd och
transportsystem för patogener och koliforma bakterier. Risken för att sådant partikulärt
material passerar vattenverket blir större med högre koncentrationer i råvattnet, och
risken är således större i vattensystem med ytvatten som råvatten. Ledningsmaterialet
har också visat sig spela stor roll på tillväxt i ledningsnätet, där stor skillnad finns
exempelvis mellan PVC-rör, som inte är tillväxtbefrämjande, mot bitumenklädda rör
som ger en kraftig tillväxt. Idag används i stort sett bara Polyetenrör vid nyanläggning.
Trasiga ledningar kan också leda till att mikroorganismer och smittämnen kommer in i
ledningen och till dricksvattnet.
Stenström och Szewzyk (2004) har också visat att den största tillväxten av
mikroorganismer i ledningsnätet sker i biofilmer. I dricksvattensystem är så gott som
alla material exponerade i vatten överväxta med en biofilm. Mikroorganismerna kan
både gynna varandra och konkurrera med varandra i biofilmer, och genom samverkan
finns möjligheter för bakterier som annars inte skulle överleva i så näringsfattiga vatten
att tillväxa. Organismer i biofilmer är dessutom mer resistenta mot desinfektionsmedel.
Om mycket slam ansamlas i ledningar eller om det bildas tjocka utfällningar förvärras
problem med eventuella svavelföreningar som kan ge upphov till kraftig lukt och smak.
Spolningar, rensningar samt försök att genom reningsprocessen minska det organiska
materialet minskar riskerna för problem med svavelföreningar. Problem med tillväxt av
nitrifikationsbakterier kan också uppstå, främst i stillastående vatten med hög
temperatur (över 15° C). Interfaser mellan vätska och fasta ytor och mellan vätska och
luft (till exempel i reservoarer) är miljöer där konkurrenskraftiga mikroorganismer
framförallt skyddas och tillväxer. I dessa miljöer förses bakterier och mikroorganismer
kontinuerligt med näring genom att organiska molekyler från det flödande vattnet och
ledningsmaterialet ackumuleras. I dessa miljöer möjliggörs därför tillväxt vid låga
näringshalter i vatten. Svavelföreningar som bildas under anaeroba förhållanden kan
också medverka till att ledningar kraftigt korroderas.
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5. Avloppsvattenrening
Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spill- drän-, dag- och kylvatten. I den här
rapporten avhandlas dock enbart hushållsspillvatten, det vill säga det vatten som
hushållen gör av med när man duschar, diskar, spolar i toaletten och så vidare.
Dagvatten kan vara av betydelse i sammanhanget då det är vanligt att smält- och
regnvatten läker in i ledningar och genom utspädning och temperaturändringar gör att
reningsprocesserna för spillvattnet blir försämrade (Kusoffsky, 2010).

5.1 Vad renar man och varför?
Det finns en mängd ämnen som tillförs vårt avloppsvatten som inte bör släppas ut i
recipienten. Förekomsten av dessa ämnen i vattnet försöker man reducera i
reningsanläggningar innan man släpper ut vattnet till recipient. Till stor del handlar
reningen om att reducera näringsämnen (som kväve och fosfor) och syrereducerande
ämnen, men önskvärt är även att i möjligaste mån reducera smittämnen och andra
farliga ämnen. Bottenvikens vattendistrikt är undantaget kravet på kväverening, men
önskvärt är ändå att reducera även utsläppen av kväve. Nedan ses utsläpp per sektor
under 2006. Jordbruket står för de största utsläppsmängderna av både kväve och fosfor,
medan de kommunala avloppsreningsverken står för en betydligt mindre del. I det högra
cirkeldiagrammet i figur 3 syns att de enskilda avloppen står för en betydande del av
fosforutsläppen.

Figur 3: Utsläpp från mänsklig verksamhet i Sverige 2006. De totala utsläppen av
fosfor var 2 080 ton och av kväve 85 800 ton. Källa: Naturvårdsverket (2010)
Det finns också ett mål att kunna ta tillvara på näringsämnena ur avloppsvattnet och
recirkulera dem. Kretsloppsprincipen är ingenting nytt, inte heller i avloppssammanhang. I början av 1900-talet utvecklade man till exempel en avloppsplan för
Paris där avloppsledningarna mynnade i omgivningens jordbruk. Målet var att förbättra
stadshygienen, men också att återföra näringsinnehållet till jordbruket. I vissa delar av
världen används till största delen avloppsvatten till bevattning. I Sverige används
slammet alltmer i jordbruket som jordförbättringsmedel och har gått från att vara en
jobbig restprodukt till en resurs (Naturvårdsverket, 2008). En förutsättning för att slam
och/eller avloppsvatten ska kunna användas i jordbruk eller på andra sätt i naturen är att
brukarna inte släpper ut miljöskadliga substanser i avloppen (Introduktion till
avloppstekniken, 1996). Kretsloppsprincipen är nu också lagfäst i Miljöbalken (1997).
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5.1.1 Kväve
Carlsson och Hallin (2003) skriver att kväve är en
viktig beståndsdel i proteiner och i arvsmassa och är
således en viktig beståndsdel i alla levande
organismer. Kväve är ett näringsämne som finns
nästan överallt i naturen, luften beror till 80 procent
av kväve. Tillgången till kväve i naturen är nästan
obegränsad. Anledningen till att det är prioriterat att
rena bort kvävet ur avloppsvattnet är att få
organismer kan ta upp kväve från luften utan är
beroende av kväve i löst form. Kväve är ofta det
begränsande, näringsämnet, det vill säga kvävehalten
styr tillväxten av olika organismer. Höjda
näringshalter är åtråvärt på åkrar och i
blomsterrabatter där man vill att det ska växa bra.
Höga kvävehalter i havet medför däremot ofta en
ökad tillväxt av alger och är inte lika uppskattat. En
förhöjd halt näringsämnen i havet leder till
övergödning (eutrofiering). Som ses i högerspalten
åtgår!mycket syre när kväveföreningar bryts ner,
vilket dessutom kan leda till syrefria bottnar.
Näringsrika vatten gynnar också vissa arter mer än
andra och övergödda vatten har därför ofta en lägre
biodiversitet och en mängd andra problem
(Bengtsson & Holmqvist, 2009). De få arter som kan
ta till vara på kvävet i gasform och fixera den till
biologiskt bundet kväve kallas kvävefixerare. När
man tillverkar konstgödsel fixerar man kväve från
luften med hjälp av en konstgjord process som
förbrukar elektricitet. Därmed ökar man något den
del av kvävet som är i löst form. Kväve i löst form
övergår förr eller senare till kvävgas igen (Carlsson
& Hallin, 2003). I orenat avloppsvatten förekommer
kväve främst i ammoniumform (Introduktion till
avloppstekniken, 1996).

Nitrifikation
Ammoniumoxiderande
bakterier oxiderar ammonium
till nitrit i två steg:
Ammonuim + Syre -->
nitrit + vatten + vätejoner
NH4+ +O2 -->
NO2 - + H2O +H+
Nitritoxiderande bakterier
oxiderar nitrit till nitrat:
Nitrit + syre --> nitrat
NO2- + O2 --> NO3-

Denitrifikation
Andningsprocess som genom
flera steg förvandlar nitrat till
kvävgas inom en och samma
bakteriecell:
Nitrat --> nitrit --> kväveoxid
--> lustgas --> kvävgas
NO3- --> NO2- --> NO -->
N2O -->N2
(Carlsson & Hallin, 2003)

5.1.2 Fosfor
Fosfor, kemisk beteckning P, är även det ett näringsämne. Det främsta målet med
fosforreningen är att avlägsna fosfor ur avloppsvattnet och därför begränsa dess
övergödanade effekt. Framförallt i inlandsvatten är övergödning på grund av
fosforöverskott ett problem. I Bottenviken är det fosfor som är det begränsande ämnet
som främst bidrar till eutrofieringen, till skillnad från de övriga havsdistrikten i Sverige
där kväve är det begränsande ämnet. Fosfor är dessutom en ändlig resurs och finns bara
i en mycket begränsad mängd, relativt till exempel kväve. Ett av målen med
fosforreningen är att kunna koncentrera ämnet och återföra det till jordbruksmark
(Introduktion till avloppstekniken, 1996).
5.1.3 Syreförbrukande ämnen (BOD7 och COD)
BOD7 är ett mått på mängden innehåll av biologiskt nedbrytbara ämnen. Analysen sker
genom att den biokemiska syreförbrukningen under 7 dygn mäts. COD-halten mäts
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genom kemisk syreförbrukning - den del av vattnets föroreningar som kan oxideras med
ett bestämt kemiskt oxidationsmedel bestäms. COD är ett mått på vattnets innehåll av
organiskt material (Avloppsteknik 2, 2007). Syreförbrukande ämnen använder syret i
vattnet och sänker därmed syrehalten. En sänkt syrehalt innebär skador på det på det
biologiska livet, vid mycket låga värden ökar risken för fiskdöd och vid extremt låga
syrehalter övergår förhållandena i vattnet från aeroba till anearoba. Vid anearoba
förhållanden bildas ammoniak, svavelväte och metan. Om helt syrefria förhållanden
bildas blir allt biologiskt liv skadat och andra olägenheter som dålig lukt uppkommer
ofta. När inte isen ligger syresätts vattnet av atmosfären. Huruvida denna
syreupptagning från atmosfären kan kompensera för avloppens utsläpp av
syreförbrukande ämnen beror på djupförhållanden, vattenomsättning, utsläppets typ och
mängd omsättningshastigheten. Övergödning leder även det till en skev
syreförbrukning, och fosfor kan i områden där fosfor är begränsande ha medföra en
sekundär syreförbrukning som är mer än fem gånger högre än den som primärt orsakas
av organiskt material, BOD7. Detsamma gäller för kväve i vatten där kväve är det
begränsande ämnet (Introduktion till avloppstekniken, 1996).
5.1.4 Smittämnen, läkemedel och andra oönskade ämnen
Förutom de ovan nämnda ämnena förekommer också en hel del andra mindre önskvärda
substanser i avloppsvattnet. Smittämnen, virus och parasiter kan transporteras med
avloppsvattnet, och eftersom avloppsreningsverken främst är byggda för att reducera
partiklar, näringsämnen och organiskt material är reningsgraden för dessa ämnen
mycket varierande uppger naturvårdsverket 2008. Även de ämnen som renas bort från
vattnet fastläggs i hög grad i slammet och har, om slammet sedan används, stor chans
att åter läcka ut i naturen. Smittämnen och parasiter är ett annat problem i
avloppssammanhang. Mängder av andra smittämnen förekommer också i större eller
mindre utsträckning i avloppsvatten, utsöndrat ur urin, fekalier eller från till exempel
ursköljning av städmaterial.
Ett av de vanligaste smittämnena i avloppet är E-koli. Även läkemedel och hormoner
utgör ett stort potentiellt miljöhot. Helmfrid och Eriksson (2010) skriver att
läkemedelsrester idag främst är ett miljöproblem och kan ha stor effekt på vattenlevande
organismer, medan hälsorisker för människor är små. Behovet av ytterligare kunskap är
dock stort. Vilka effekterna är och hur stora konsekvenserna blir av utsläpp är för många
substanser okända. Naturvårdsverket skriver 2008 i en publikation att hormonella
effekter på vattenlevande organismer, bland annat fiskar, har diskuterats länge.
Feminisering av hanfiskar i vatten nära avloppsreningsverk är ett problem som
konstaterats. Förutom humanöstrogen som förekommer naturligt finns många andra
hormonstörande ämnen i avloppsvattnet, varav syntetiskt tillverkade hormoner (från
preventivmedel bland annat) är en stor grupp. Allmänt är läkemedel en svår fråga ur
avloppsreningssynpunkt. Till skillnad från andra farliga ämnen kan inte humanmedicin
förbjudas ur miljösynpunkt av etiska skäl. Utläckage kan, förutom tvåkönade fiskar, ge
upphov till exempelvis spridning av antibiotikaresistenta bakteriestammar och en
mängd andra effekter. Ännu är osäkerheten mycket stor kring vilka effekter
läkemedelsutsläpp får, och kring hur man på bästa sätt kan rena avloppsvattnet från
dessa. Mellan åren 1980 och 2001 ökade försäljningen av läkemedel i Sverige med hela
95 procent i Sverige, vilket borde innebära att läkemedelssubstanserna i avloppsvattnet
också kraftigt ökade (och troligen fortsatt ökar). Den vanligaste verksamma substansen
(mätt i mängd såld substans (kg)) var år 2002 paracetamol. Även antiinflammatoriska
ämnen, antibiotika och könshormoner fanns med på listan över de tio vanligast
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förekommande läkemedelssubstanserna år 2002. Cirka 90 procent av läkemedlen
används i hushållen, och resterande på sjukhus och på andra vårdinrättningar.
Naturvårdsverket skriver i samma publikation att inkommande läkemedelssubstanser
vid avloppsreningsverken reduceras med mellan 0 och 100 procent i vattnet, beroende
på läkemedel och befintliga reningssteg. Vissa ämnen fastläggs till hög grad i slammet,
medan vissa till högre grad finns lösta i vattenfasen. Förutom fastläggning i slam kan
halterna läkemedel minska på grund av biologisk nedbrytning och genom omvandling
till olika metaboliter. Trots ökningarna av läkemedelsanvändning och att
avloppsreningsverken i ytterst varierande grad kan ta hand om substanserna har ännu
inga synbara miljöeffekter av läkemedelsrester kunnat påvisas i svenska vatten (år
2008). I laboratorieförsök har påverkan på fisk uppmätts efter lång tids exponering för
liknande halter som i svenska recipienter. För människors hälsa bedöms direkta effekter
obefintlig, även vid kallsupar vid badplatser nära avloppsreningsverk eller vid dagligt
intag av fisk från desamma vatten. Den långsiktiga påverkan från de mycket låga
doserna, eller påverkan från eventuellt kommande, större koncentrationer, är mycket
svåra att mäta och förutspå. Undersökningarna som gjorts har dessutom jämfört
förekommande koncentrationer i svenska vatten med terapeutiska doser och inte tagit
hänsyn till effekter av att foster eller mindre barn kan utsättas för ämnena via badvatten
eller fisk. Man har även kunnat spåra vissa läkemedelsrester i dricksvatten, om än i
väldigt låga koncentrationer. Även hygienprodukter, kosmetika och kemikalier kommer
i viss utsträckning till avloppsreningsverken. En viktig effekt att komma ihåg är att
svårnedbrytbara ämnen anrikas i näringskedjan, så även små koncentrationer i vattnet
kan högst upp i näringskedjan vara betydande (Introduktion till avloppstekniken, 1996).
Svensson och Ek (2008) skriver att för reduktion av östrogena effekter har långtgående
biologisk rening visat sig vara effektivt medan enbart kemisk fällning gav sämre
resultat. Efterbehandling med oxidation av avloppsvattnet har också visat sig vara
effektivt, liksom aktivt kol. Troligen är efterbehandling viktigare för läkemedelsrester
som är svåra att bryta ner biologiskt.
5.1.5 Olika typer av avloppsvatten
Hur reningsmetoderna fungerar beror på inkommande vattens sammansättning,
temperatur och mängd. Olika reningsförfaranden är olika känsliga mot ojämna flöden
och föroreningsgrader och temperaturvariationer. Avloppsvatten som har genomgått
samma reningsprocess kan därför ha olika reningsgrad beroende på dessa aspekter. Det
är i regel därför enbart vatten som avsevärt liknar hushållsspillvatten som får renas i
kommunala avloppsreningsverk. Industrier vars spillvatten skiljer sig från
hushållsspillvatten måste förbehandlas innan det får skickas till ett kommunalt
reningsverk. Inläckage i ledningsnätet kan orsaka stora problem, framförallt i
snösmältningstider då det kan få temperaturen på avloppsvattnet att sjunka avsevärt
(Kusoffsky, 2010). Förutom spillvatten finns också drän- och dagvatten som räknas till
avloppsvatten, men dessa ska inte (även om det förekommer, framförallt i gamla
system) ledas till reningsanläggningar för spillvatten (Naturvårdsverket, Ny, omarb.
uppl. 1990).
Enligt Rydberg och Hörnsten (2010) får avloppsvattnet också en annorlunda
sammansättning, oftast i en positiv bemärkelse, vid installation av sorterande system. I
alla system som urinen sorteras ut innebär det en mindre kvävebelastning på
reningsanläggningen. Kväverening är vanligtvis ganska svårt och kostnadskrävande,
och urinsortering innebär dessutom att kvävet lättare kan tas om hand och återföras till
jorden genom till exempel spridning som gödsel. Om det sorterande systemet har en
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torrtoalettlösning innebär urinsorteringen dessutom att risken för att komposten blir
fuktig minskas. Torr toalettlösning gör också att urinet behöver en lägre grad av
hygienisering innan det sprids, än om urin och fekalier blandas. Det finns med andra ord
sorterande system med torrtoaletter, och sorterande system med vattentoaletter.
Johansson och Johansson (2002) fann att en stor utveckling skett på toalettsidan på
urinsorterande system, men trots detta har toalettstolarna inte tillfredställande standard
än. Problem finns med sorteringsgraden, utspädningar och igensättningar, och många
användare är missnöjda med toalettstolarna. Ett frågetecken är också läkemedelsrester
och hormoner i urinen, och hur dessa påverkar hälsa och miljö vid spridning av urinen.
Det behövs också ett system för återföring av urin till åkermark, speciellt från lite större
system och där inte det finns användning för näringsämnena lokalt. Om kommunen tar
ansvar och använder sin kompetens behöver urinsorterande system inte vara varken
kostsamma eller komplicerade. Urinsortering hjälper dessutom till att uppfylla
miljöbalkens krav på kretslopp och miljömålet ”ingen övergödning”. System som är
klosettvattenavskiljande (avskiljer både urin och fekalier, men inte var för sig) kräver
precis som urinsorterande system ytterligare utbyggnad kring organisation och
omhändertagande. Här kommer jordbruken och livsmedelsindustrins inställning till
restprodukterna bli avgörande. Klosettvatten kräver mer omfattande behandling innan
det kan spridas än urin, vilket gör att kostnader för omhändertagande och behandling
blir större. Även här behövs ytterligare kunskap om produktens innehåll av hormoner
och läkemedelsrester. Det finns en möjlighet att röta produkten och på så vis få biogas
samtidigt som restprodukten hygieniseras. Efter hygieniseringen kan restprodukten
användas till exempel som jordförbättring. Det är fördelaktigt att samröta produkten
med hushållsavfall och till exempel stallgödsel. Det bör också nämnas att Gällivare
kommun nu utreder möjligheten att införa avfallskvarnar för allt matavfall. Om så blir
fallet kommer avloppsnätet även belastas med nermalt matavfall vilket förändrar
avloppsvattnets sammansättning (Dyrlind, 2011a).

5.2 Reningsmetoder
Det finns en mängd metoder för att rena avloppsvatten. Det här kapitlet ger en viss
överblick i olika konventionella reningsmetoder. Enbart metoder som kan anses
lämpliga för mindre avloppssystem kommer att behandlas och fokus kommer att ligga
på reningsmetoder som är lämpliga i kallt klimat, även om andra metoder också tas upp.
I mindre system börjar urin- eller klosettsorterande system bli vanligare. De kan vara
ett gynnsamt alternativ för nya va-system eller system som ska genomgå omfattande
renovering. Sorterande system innebär i regel stora ingrepp i fastigheten och är hittills
mest beprövat för enskilda hushåll. Det bör också tilläggas att det är svårt att dra
generella slutsatser om reningsgrader och kostnader för olika anläggningar, då det oftast
beror helt på vilka markegenskaper som finns på plats, vilken sammansättning
avloppsvattnet har, vilket fabrikat man väljer, hur mycket mark man har till förfogande
etcetera. Därför bör denna översikt ses som just en översikt och möjligtvis en hjälp, men
inte som ett beslutsunderlag, till val av avloppsanläggning.
5.2.1 Mekanisk rening
I den inledande, mekaniska, reningen avskiljs större fasta partiklar som olika typer av
”skräp”, sand, småsten med mera. Den mekaniska reningen har olika utseenden och kan
bestå av galler för avskiljning av större föroreningar som annars kan sätta igen pumpar
eller förstöra i följande reningssteg. I vissa sammanhang finns ett sandfång där sand,
småsten och andra tunga partiklar ges möjlighet att sjunka till botten där det sedan tas
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om hand. Ett steg som alltid ska finnas är slamavskiljning, som sker på lite olika sätt. I
större anläggningar sker slamavskiljning ofta i en försedimenteringsbassäng, där
slammet avlägsnas kontinuerligt med hjälp av bottenskrapor (Naturvårdsverket, 2008).
Palm, Malmén och Jönsson (2002) skriver att slamavskiljningen i mindre
reningsanläggningar vanligen i trekammarbrunnar. Syftet med slamavskiljningen är
främst att förhindra att stora mängder partikulärt material från att sätta igen och störa
resterande reningssteg. Slamavskiljaren fungerar också flödesutjämnande och som
lagringsplats för det avskilda slammet som sedan kan omhändertas och tas tillvara. I
slamavskiljaren skapas också förhållandevis syrefria förhållanden som kan bidra till
avloppsvattnets rening. En slamavskiljare måste tömmas med jämna mellanrum, ju
oftare desto bättre ur ett mineralbildnings- och kakbildningsperspektiv. Däremot är
slamtömning och slamhantering kostsamt ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv om
anläggningen töms med slambil som fått åka långa sträckor. Normalt dimensioneras
slavskiljare för tömning 1,5-2 år. Där möjlighet finns borde därför lokal slamhantering
utredas närmare. Slamavskiljningen måste enligt svensk lag efterföljas av ytterligare
reningssteg som kan variera efter förutsättningar.
5.2.2 Kemisk rening
I det kemiska reningssteget avskiljs främst fosfor. Detta kan ske genom tillsats av
fällningskemikalie och sedan avskiljning av flockar genom antingen sedimentation eller
flotation. Genom kemisk fällning avskiljs ca 90 procent av fosforn (Naturvårdsverket,
2010). Kemisk fällning sker vanligast som en del av ett reningsverk eller i en
fällningsdamm. Det finns också exempel på försök där man tillsatt fällningskemikalier i
inloppet till ett biodammssystem. Ett alternativ till kemisk fällning för att effektivt rena
bort fosfor, skriver Naturvårdsverket 2008, är med fosforfilter. Tekniken är relativt ny
och bygger på att fosfor adsoberas av ett material med hög kapacitet för
fosforinbindning. Forskning tyder på att filtret fungerar bäst om avloppsvattnet
genomgått någon form av biologisk rening innan fosforfiltret. Fosforfiltret kan antingen
vara en filtermodul eller vara utformad som en rotzonsanläggning. Om fosforfiltret är av
rotzonstyp är det en horisontell, öppen bädd övervuxen av våtmarksväxter.
Rotzonsanläggningar dimensioneras vanligen för byte av fosforbindande material efter
15-20 år, medan filtermodulerna ofta är betydligt mindre och således måste även
filtermaterialet bytas betydligt oftare.
5.2.3 Minireningsverk
En lösning för mindre avloppssystem är också ett så kallat minireningsverk. Dessa är ,
precis som det låter, en form av nerskalade reningsverk och beskrivs ingående av
Palmér Reviera (2006). Efter slamavskiljningssteget (som även kan ingå i det
prefabricerade minireningsverket) går avloppsvattnet till minireningsverket som
vanligen består av kemisk och biologisk rening. Precis som i fullskaliga reningsverk kan
fällningskemikalier variera, och likaså det biologiska reningssteget. Den biologiska
processen kan gå ut på rening med hjälp av biofilm, där lämpliga ytor skapas för
mikroorganismer att växa till. Ytorna kan utformas på många olika sätt och kan vara
fixerade eller mobila och utformningen varierar mellan olika fabrikat. Det finns också
minireningsverk med biologiska processer med fritt svävande mikroorganismer, där
man till exempel genom luftning försöker skaffa rätt betingelser för att önskvärda
mikroorganismer ska trivas. Det finns också exempel på minireningsverk som innehåller
både aeroba och anaeroba processer för att öka kvävereningsgraden. Både de aeroba och
anaeroba processerna sker som regel i samma behållare genom tidsstyrning. Processen
kallas satsvis biologisk rening (SBR). SBR- tekniken löser också mycket av de problem
som uppkommer i den biologiska processen då man har kraftigt varierande flöden, vid
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till exempel inläckage i ledningsnätet. Den satsvisa reningen gör att risken för att
flödesvariationerna förstör den biologiska processen! m i n s k a r ,
m e n
temperaturvariationer i samband med inläckage kan fortfarande alstra problem. Den
satsvisa biologiska reningen är lättare driftmässigt för huvudmän med små
driftkunskaper, men har nackdelen att den inte är överblickbar eftersom processen sker i
en sluten behållare. Man bör ha i åtanke att minireningsverket ger upphov till mer slam
än vad som vanligen fälls ut i enbart en slamavskiljare (Palm, Malmén, & Jönsson,
2002).
Rydberg och Hörnsten (2010) skriver att minireningsverk har funnits i 25-30 år. De
fungerade relativt dåligt till en början, men har utvecklats mycket och blivit bättre. De
allra minsta anläggningarna för ett eller ett fåtal hushåll kan fortfarande ha vissa
svårigheter att prestera stabila resultat. För något större bebyggelse är erfarenheterna
ljusare och i de fallen kan man förvänta sig bland annat en mycket god fosforreduktion
på ungefär 95%. Om slammet hygieniseras och återförs som näring uppnås en mycket
god hushållning av fosfor. Palmér Riviera (2006) konstaterar däremot att avskiljningen
och möjligheten till hushållning är relativt låg för kväve och kalium. Den goda
avskiljningen av fosfor och BOD gör dock att minireningsverk, förutsatt att de sköts
enligt instruktion, är positiva ur miljösynpunkt.
Palmér Riviera konstaterar vidare att minireningsverk inte är speciellt platskrävande,
och kan byggas med ganska liten hänsyn till markförhållandena. De har också fördelen
att vara högst styrbara, och kan både modifieras och uppgraderas. Eftersom
utsläppspunkten är väldefinierad kan reningsfunktionen mätas med stor noggrannhet.
Dock är de mycket beroende av kontinuerlig drift av kunnig person. De är känsliga för
flödesvariationer och saknar buffertkapacitet om någonting går fel. De är också ganska
dåliga på att reducera smittämnen i jämförelse med många andra anläggningar,
samtidigt som de har en relativt hög resursförbrukning i form av kemikalier och
elektricitet. Extra resurskrävande blir reningsverken om man har en hög grad inläckage
på nätet, eftersom utspädningen och temperaturskillnader gör att både
kemikalieåtgången och energiåtgången ökar. Sammantaget är minireningsverk lämpliga
där tillgång till kunnig driftspersonal finns och där inläckaget är litet. Reningsverk kan
också vara lämpliga där markförhållandena är dåliga, där liten plats finns att tillgå eller
där möjligheten att mäta reningsfunktionen är extra viktigt.
5.2.4 Biodammar och fällningsdammar
Ett annat sätt att rena avloppsvatten är att efter slamavskiljning bygga biodammar eller
fällningsdammar. I fällningsdammar utökas reningen (av till exempel fosfor) genom att
en fällningskemikalie tillsätts till vattnet. Både fällningsdammar och biodammar
beskrivs av Palmér Riviera (2006) som robusta och okänsliga för flödes- och
belastningsvariationer. De har båda en stor buffertförmåga och är relativt billiga i drift
men är istället ganska ytkrävande. Fällningsdammar har dock en begränsad biologisk
rening och har hög åtgång på kemikalier. Om kalk tillsätts i fällningsdammen nås
hygienisering, dock kan problem då istället fås med igenkalkad utrustning och
svårigheter med tömmande av fällningsdammen.
Johansson (2005) beskriver ett försök som gjorts i Östersunds kommun där man stängt
av kemikaliedoseringen sommartid i två olika fällningsdammar. Ett av dessa två försök
gav lovande resultat, och reningen i fällningsdammen var fortsatt god, trots avstängd
kemikaliedosering. Ytterligare utredning av förutsättningar för drift av
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fällningsbassänger med reducerad eller avstängd kemikaliedosering sommartid är ett
intressant ämne för framtiden, då detta skulle kunna spara både pengar och miljö.
5.2.5 Infiltrationstekniker:
Olika!infiltrationstekniker är vanliga framförallt i glesbygdsområden. Naturvårdsverket
(1991) skriver att infiltrationsanläggningar är vanliga både för enskilda lösningar,
gemenssamhetslösningar och som mindre kommunala anläggningar bland annat därför
att anläggningarna är ekonomiskt fördelaktiga och kräver relativt lite i drift och
underhåll jämfört med konventionell rening. Exempel på sådana tekniker är
infiltrationsbäddar, markbäddar och infiltrationsdammar. Reningsteknikerna är effektiva
för behandling av mikroorganismer och syreförbrukande ämnen emedan effektiviteten
på fosfor och kväve skiljer sig mycket mellan olika anläggningar beroende på
geotekniska förhållanden och belastningar. Eftersom dessa anläggningar inte går att
styra som reningsverk är det extra viktigt att genom noggranna förundersökningar,
projektering och byggförfaranden få till bästa möjliga reningsförutsättningar vid drift.
Där det beslutats om infiltrationsanläggning måste avgöras vilken form av infiltration
som är lämplig. Detta beror helt på de förutsättningar som råder på platsen; geotekniska
aspekter, temperaturer, belastningar, grundvattennivåer och recipient. Här inses vikten
av ett gediget förarbete. Schematiska bilder av olika infiltrationstekniker syns i figur 4
nedan, och beskrivs mer ingående senare i kapitlet.

Figur 4: Schematisk bild över olika reningsförfaranden Källa: Naturvårdsverket (1991)
Infiltrationsdammar bör inte väljas som infiltrationsanläggning i kallt klimat, menar
naturvårdsverket (1991). Reningseffekten försämras markant av låga temperaturer och
en infiltrationsdamm saknar den utjämnande och skyddande faktor som igenfyllnaden
ovanpå en infiltration eller markbädd utgör. Infiltrationsdammar är heller inte lämpliga
30

på kort avstånd från bebyggelse på grund av risk för bland annat lukter. På grund av
högre risk för grundvattenföroreningar än vid andra infiltrationsanläggningar bör extra
skyddsavstånd tas i anspråk. Vidare måste tas i beaktande att infiltrationsdammar helst
kombineras med en mer långtgående förbehandling än slamavskiljning, till exempel
biorotor eller biodamm. Infiltrationsdammen kan också användas som poleringssteg
efter ett bio- kemiskt reningsverk.
5.2.5.1 Infiltrationsbädd

Infiltrationsbäddar har länge varit ett av de vanligaste reningsförfarandena för enskilda
avlopp och också flitigt använt för kommunal rening av avloppsvatten från mindre
samhällen. Tekniken är relativt enkel och har förespråkats för sin robusthet och att
anläggningen kräver ytterst lite drifts- och underhållsåtgärder. En fördel är också att
vattenburna smittor inte kommer upp i dagen (Palmér Riviera, 2006). En
infiltrationsbädd beskrivs av naturvårdsverket (2008) gå ut på att man låter
avloppsvattnet (efter slamavskiljning och eventuella andra reningssteg) infiltreras
genom marken. Recipienten är grundvattnet. När en infiltrations- eller markbädd
anläggs är markegenskaperna av största vikt. Vid nyanläggning ska helst markprover tas
och analyser utföras av markens geotekniska egenskaper. Kornstorleken har stor
betydelse för bäddens reningskapacitet och är jorden för finkornig eller grovkornig bör
infiltrationsanläggningens förstärkas med ett jord-/ stenskikt med rätt egenskaper för att
uppnå en godkänd rening.
Hur en infiltrationsbädd utformas beskrivs mycket ingående av naturvårdsverket (2003).
Grundprincipen är att ett eller flera dräneringsrör läggs ut någon meter under markytan i
ett (eller flera) dräneringslager bestående av grovkornigt material. Se principskiss för ett
rör i figur 5 nedan. Tidigare användes ofta naturgrus i dräneringslagret, men eftersom att
användningen av naturgrus bör minskas är det rekommenderat att idag använda något
annat material. Bergkross har betydligt sämre kapacitet än naturgrus att binda fosfor,
varvid man kan välja att använda tvättat moränmaterial av rätt fraktioner eller välja att
tillsätta en fosforadsorbent. Om jordarten är tillräckligt fördelaktig räcker
infiltrationslagret, men ofta krävs att infiltrationsytan förstärks med ett underliggande
lager av markbäddssand. Från dräneringslagret, alternativt förstärkningslagret, går sedan
vattnet ut i marken och når slutligen grundvattnet. Där vattnet lämnar infiltrationslagret
bildas en biohud med mikroorganismer som hjälper till att rena vattnet. Ovan
infiltrationslagret är igenfyllnad, det vill säga samma jord som tidigare grävts bort.

Figur 5: Förstärkt infiltration anlagd i grovkornig jord i genomskärning. Biohuden syns
i grönt och bildas nedanför infiltrationslagret.
Belastningen i en infiltrationsbädd bör inte överstiga 50 liter/m2 och dag. Om
infiltrationsbädden är förstärkt på grund av att den naturliga jorden är för finkornig
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minskas den maximala belastningen till 40 liter/m2 och dag (Naturvårdsverket, 1990).
Infiltrattionsbäddar är med andra ord relativt ytkrävande. För exemplet Mäntyvaara,
med ett antagande om att mängden producerat vatten motsvarar mängden avloppsvatten
(vilket skulle kunna vara långt ifrån sant) skulle det innebära att en infiltrationsyta totalt
på ca 100 m2 (1 ar) skulle behövas. Mäntyvaara beskrivs mer ingående i nästa kapitel.
För att infiltrationsbädden ska fungera krävs också rätt markförhållanden, och
reningsgraden beror mycket på geologin där infiltrationsbädden anläggs. Om
markförhållandena inte är gynnsamma kan istället en markbädd väljas
(Naturvårdsverket, Ny, omarb. uppl. 1990). Palmér Riviera (2006) konstaterar att
fosforavskiljningen är mycket begränsad om processen inte kompletteras med
ytterligare reningssteg. Reningsprocessen är mycket svår att kontrollera och påverka,
och med grundvattnet som recipient upptäcks inte reningsproblem förrän det är för sent.
Dock är infiltrationsbäddar robusta, med litet behov av drift och underhåll. De är relativt
okänsliga för flödesvariationer och har god smittämnesreduktion. Marken har också i
regel god buffertkapacitet.
5.2.5.2 Markbädd

Markbäddar är på många sätt lika infiltrationsanläggningar. Skillnaderna ligger
framförallt i att en markbädd har ett dräneringsrör där vattnet efter infiltration samlas
upp och transporteras av ett dräneringsrör till recipienten, se figur 6. Här är inte heller
grundvattnet recipient utan vattnet släpps i lämpligt dike/vattendrag/vattensamling.
Infiltrationen sker i markbäddssand, medan spridning och dränering sker i grovkorniga
lager, med samma egenskaper som infiltrationslagret i kapitlet ovan. Markbäddar är ofta
täta i botten och allt vatten leds således bort med dräneringsledningen och vidare ut i
recipient. Rekommenderad belastning är densamma för markbäddar som för
infiltrationsbäddar, den bör med andra ord inte överstiga 50 liter/m2 och dygn
(Naturvårdsverket, 1991).
Naturvårdsverket skriver 2003 att markbädd väljs i de fall som förutsättningarna för en
infiltrationsbädd anses dåliga. Till exempel på grund av för kort avstånd till grundvatten
eller berg, eller vid dåliga geotekniska förhållanden. En annan anledning att välja en
markbädd kan vara när det är av största vikt att kunna ta prover på det renade vattnet.
Provtagning efter infiltrationsbäddar är mycket svårt då grundvattnet är recipient, medan
det är relativt enkelt efter markbäddar eftersom allt renat vatten finns samlat i
dräneringsröret. Ofta anläggs en provtagningsbunn på dräneringsröret innan
utsläppspunkten.

Figur 6: Markbädd i genomskärning.
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Palmér Riviera (2006) konstaterar att markbäddar är robusta, inte så känsliga för
belastningsvariationer och har ganska god smittämnesreduktion. Däremot är
reningsprocesssen svår att kontrollera och fosforreduktionen är begränsad utan
kompletterande rening. Markbäddar är även, som vi sett ovan, relativt ytkrävande.
Frågor kvarstår kring hur man ska hantera markbäddssanden från uttjänta markbäddar.
Behöver den hygieniseras? Och hur ska fastbunden fosfor kunna utvinnas och
användas?
5.2.6 Odlingsbäddar och rotzonsanläggningar
Det har också utförts en del försök där avloppsvattnet fått infiltrera genom
odlingsbäddar i ett försök att låta näringsämnena i bädden tas upp av växterna. Därmed
hoppas man kunna återföra näringsämnena till kretsloppet. Ett försök som beskrivs av
Hedtröm, Rastas Amofah och Haneus (2007) gjordes mellan år 2002 och 2006 i Luleå
kommun. Där odlades relativt köldtåliga energigrödor, två olika sorters salix, som
planterades på en bottentätad bädd bevattnad med avloppsvatten. Resultatet blev att
produktionen av biomassa i salixbädden motsvarade avloppsbevattnade salixbäddar i
södra Skandinavien, och en del av näringsämnena assimilerades i växterna och kunde
tas omhand. Däremot visade det sig att salixens rötter var mycket ytliga och att de
undvikit den mättade zonen. Då själva salixodlingen bara pågick under två växtsäsonger
är det svårt att dra några slutsatser om bäddens långsiktiga funktion. Från denna
salixbädd var reduktionen av näringsämnen i bädden relativt låg, något som kan bero på
den höga belastnings som bädden utsattes för. I bäddar där belastningen anpassats till
växternas näringsbehov har också läckaget av näringsämnen varit litet. I studien
kompletterades salixbädden med ett fosforfilter.
5.2.7 Sorterande system
Avloppssystem som särskiljer olika typer av avloppsvatten från fastigheter kallas
sorterande system. Enligt Rydberg och Hörnsten (2010) finns en mängd olika lösningar
på system som är sorterande, gemensamt för dem alla är att de kräver omfattande
installationer i fastigheten. Grundprincipen är att olika former av avloppsvatten är olika
i sin sammansättning och behöver också olika reningsmetoder för att uppnå maximal
rening. Exempelvis särskiljer man ofta BDT-vatten från klosettvatten där BDT står för
bad, disk och tvätt medan klosettvatten är det vatten som kommer från hushållets
toaletter. Det bör nämnas att även om BDT normalt är mindre förorenat än blandat
spillvatten, är BDT-vatten på intet vis ofarligt ur miljö-och hälsoskyddssynpunkt och en
tillräcklig grad av rening är därför viktigt. Föroreningar kommer dels från tvätt- och
diskmedel och liknande ämnen, men förorenas även i samband med blöjbyten,
magsjuka, rengöring av toaletter med mera.
Det finns som tidigare nämnts en mängd olika lösningar för separering av fekalier och/
eller urin. Urinsorterande system sorteras ut redan i toalettstolen som är delad i två fack,
ett bakre för fekalier och toalettpapper samt ett främre för urin. Det finns tre olika
sorters urinsorterande toalettstolar, dubbelspolade, enkelspolade och ospolade.
Dubbelspolande innebär att båda facken spolas separat, enkelspolade innebär att enbart
urinkoppen vattenspolas och fekalier hanteras torrt och ospolade innebär att
toalettstolen inte är vattenspolad alls (vanligast i fritidshus).
I urinsorterande system sorteras urinen ut och transporteras i ett eget rörsystem till en
uppsamlingstank. Oftast finns även en lagringstank i systemet där urinen förvaras till
den uppnått tillfredsställande hygienisk kvalitet och kan användas som gödselmedel.
Palm, Malmén och Jönsson (2002) bedömmer att mellan 65 och 85 procent av urinet
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skiljs ut med urinsorterande system, vilket motsvarar att ca 50 till 70 procent av
hushållsspillvattnets innehåll av kväve, och ca 35 till 50 procent av fosforn, skiljs ut
redan innan reningsanläggning och kan brukas som gödslingsmedel. Humanurin är
relativt lätthanterligt ur hygiensynpunkt och ganska välbeprövat även om
långtidserfarenheter från urinsorterande system för permanentboende inte är speciellt
stora. Naturvårdsverket (2008) poängterar att hanteringen av urin efter uppsamling är
viktigt för hur stor miljöpåverkan blir av systemet. Om näringsämnen sprids i icke
gynnsamma förhållanden (vattenmättad mark, snötäckt eller tjälad mark) riskerar det att
leda till packning och att näringsämnen rinner av i diken och vattendrag.
Rekommenderat är också vara ett visst säkerhetsavstånd mellan utsläppspunkten och
brunnar, vattendrag och diken finns för att säkerställa att näringsämnena hinner tas upp
innan vattnet når recipient. Det är också viktigt att sprida rätt mängd för de specifika
markförhållandena för att undvika mättnad och att näringsämnena dräneras till diken
och vattendrag innan det hinner tas upp av växtligheten.
Klosettvattensorterande
system
reducerar
kväveoch
fosforhalterna
i
hushållsspillvattnet med 90 respektive 75-85 procent mer jämfört med ett ickesorterande system enligt naturvårdsverket (2008). Det är dock svårare att hygienisera
klosettvattnet så att det kan användas som gödningsmedel i jordbruket. Även här är det
av största vikt vid spridning av näringsämnen att spridningen anpassas till markens
näringsbehov och möjlighet att ta upp näringen om inte näringsämnen ska läcka ut i
diken, vattendrag och sjöar.
5.2.8 Övriga system
Det finns en mängd andra systemlösningar för avloppsrening. Bland annat kan man
liksom vid dricksvattenberedning använda membran, omvänd osmos (används idag bara
för att rena vissa industriavlopp), superbakterier, vattenbruk/lämna, anaerob fällning och
AIB-filter. Dessa tekniker tas inte upp här, då de är relativt ovanliga i Sverige. Intressant
utveckling sker på vissa av dessa områden bland annat anaerob fällning och på
membranbioreaktorer. Rydberg och Hörnsten (2010) beskriver membranbioreaktorer
som en sammanbyggnad av en bioreaktor och ett membran. I bioreaktorn sker
nedbrytning av organiskt material på vanligt sätt, medan en renad vätskefas separeras ut
i membranet. För att inte membranet ska sätta igen så lätt skakar membranet.
Membranreaktorer visar lovande resultat på sambehandling av svartvatten och
matavfall, men är idag för dyrt och energikrävande för att vara kommersialiserbar ännu.
Det finns även försök med vassbäddar för slambehandling, där slammet dräneras och
behandlas biologiskt genom beväxta dräneringsbäddar (Kärrman E. , 2005).

5.3 Sammanfattning
Det finns en mängd olika sätt att rena avloppsvatten, varav några av de vanligare
anläggningarna beskrivits i detta kapitel. Vilken avloppsanläggning som ska väljas bör
alltid vara ett väl övervägt beslut, som grundar sig på de lokala förutsättningarna.
Mekanisk rening behövs i stort sett i alla system för att avskilja större föroreningar och
ämnen som bildar avsättningar. Vanligt i mindre system är att en slamavskiljare
används, ibland i kombination med annan mekanisk rening. Kemisk fällning är relativt
effektivt för att avskilja fosfor, men kräver rätt dosering av fällningskemikalie och är
relativt energikrävande. Minireningsverk är anläggningar som mycket liknar ett
nedskalat reningsverk. De finns i en mängd olika fabrikationer och utföranden, vilka
använder sig av olika fällningskemikalier och biologiska reningssteg. Det är därför svårt
att säga något om generella reningsresultat. Tekniken är ganska känslig för såväl
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flödesvariationer som skillnader i avloppsvattnets sammansättning. Dock är
minireningsverk inte speciellt platskrävande och kan byggas var som helst.
Processkunnig personal bör finnas tillgänglig för att kunna säkerställa en effektiv
rening. Fosforfällor är ett alternativ till kemisk fällning för att öka fosforavkiljningen.
Fosforfilter är en relativt ny teknik och bör kombineras med biologisk rening. Filtret kan
utformas som en filtermodul eller som en rotzonsanläggning.
Biodammar och fällningsdammar är robusta och kräver lite underhåll. De är också
okänsliga för belastningsvariationer, men temperaturkänsliga och ytkrävande.
Infiltrationsdammar kan med fördel användas som poleringssteg efter ett biokemiskt
reningsverk, men bör undvikas i kalla klimat då reningseffekten kraftigt försämras av
låga temperaturer. Infiltrationsbäddar och markbäddar har fördelen att vara ganska
okänsliga för belastningsvariationer, men är istället svåra att styra eller optimera.
Fosforreduktionen är relativt liten och tekniken är mycket ytkrävande. Av odlingsbäddar
och rotzonsanläggningar finns relativt liten erfarenhet i Sverige, framförallt i norra
Sverige. I ett försök i Luleå kommun uppnådde man i en salixodling liknande mängder
producerad biomassa som motsvarande anläggningar i södra Sverige, men fann också
att salixens rötter växte mycket ytligt och undvek den mättade zonen. Inga direkta
slutsatser gick att dra huruvida växterna bidrog till att höja reningsgraden.
Sorterande system är liksom minireningsverk under stark utveckling. Ännu finns dock
problem med de flesta toalettanordnigar. Problemen varierar mellan olika fabrikat men
vanligt är problem med lukt eller svårigheter att rengöra toalettstolen. De flesta stolarna
är inte heller tillräckligt snålspolande, varvid problem fås med slutprodukterna.
Installationen av sorterande system är dessutom dyrt och kräver omfattande arbeten i
fastigheterna. Reningsmässigt är sorterande system dock lovande. Övriga
reningsmetoder är ännu relativt ovanliga i Sverige men bland annat membranbioreaktorer har visat lovande resultat för sambehandling av svartvatten och matavfall.
Kanske blir detta en vanligare metod i framtiden, men än är de för dyra för att vara
kommersiellt gångbara.
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6. Undersökta VA-områden
I detta kapitel presenteras de undersökta områdena och dess VA-system. Var byarna är
belägna kan man se på kommunkartan i bilaga A. Information om VA-systemen finns
också sammanställda i tabell 1 nedan. De tre undersökta områdena i Gällivare glesbygd
är relativt olika varandra. Ett område är relativt välfungerande, med ganska nya
anläggningar som kräver lite underhåll och driftsåtgärder på plats. Va-området är
beläget i Ritsem; tidigare sameviste, nu mestadels känt för sitt kraftverk och sin
turistanläggning. Ritsem har inga bofasta invånare. Ett annat va-område finns i
Palohournas. Detta är en by med ca 80 invånare (Gellivare landsbygdsförening, 2010)
men bara tre fastigheter omfattas av det kommunala va-området. Kommunen står bara
för vattenförsörjningen, vissa år har knappt ens några liter vatten förbrukats. Verket har
även dessa år betydande kostnader för drift, underhåll och uppvärmning, medan nästan
inget kan debiteras då förbrukningen varit nästan noll. Det tredje va-området är beläget i
Mäntyvaara och har ett vattensystem och tre separata avloppssystem. Vattensystemet är
överdimensionerat och dras med bland annat varierande och ibland för höga
bakteriehalter hos användarna. Överdimensioneringen härrör mestadels från den
kraftiga avbefolkning som skett i byn under de senaste 60 åren. Abonnenterna i området
har en hög medelålder och en hög medianålder, och befolkningen beräknas fortsätta
minska i byn. Gemensamt för alla tre va-områden är höga kostnader förknippade med
VA-försörjningen, både sett per antal producerade kubikmeter vatten och per abonnent.
I tabell 1 nedan syns kostnader förknippade med de olika va- områdena under år 2010.
Felkällor är mätarlösa fastigheter med uppskattad förbrukning, samt trasiga mätare.
Tabell 1: Kostnader och inkomster förknippade med va-verksamheterna i Mäntyvaara,
Palohournas och Ritsem år 2010. (Dyrlind, 2011d; Persson, 2011b)
Kostnader [år 2010]
Kostnad

Mäntyvaara

Palohournas

Ritsem

117 000
7848

42500
4208

247986
113453

Debiterat (inkomst)

62800

2966

56188

Förlust

54200

39534

191798

Producerat m3

1925

138

1524

Varav läckor

33%

0%

0%

60,78
28,16

307,97
286,48

162,72
125,85

Varav elkostnad

Kostnad per m3
Förlust per

m3

Måttet ”förlust per m3” är inget självklart mått, det är framtaget i tabellen för att försöka
uppskatta kostnader mot nytta. Som ses följer ”förlust per m3” kostnaderna, vilket
härrör från att man i dagsläget debiterar alla samma kostnad för en kubikmeter, oavsett
var i kommunen vattnet är producerat. Detta även om produktionskostnaderna är
mycket olika (Dyrlind, 2011a). I dagens lagstiftning (Sverige, 2008) finns en möjlighet
att införa särtaxor, för att kompensera för extremt dyra områden. Kommunens vaverksamhet måste finansieras av va-taxan som i sin tur måste gå jämt ut med de
kostnader som är förknippade med verksamheten. Med andra ord måste va-taxorna
bestämmas så att de kan finansiera drift, underhåll och investeringar, men inkomsterna
får inte avsevärt överstiga de kostnader som är förknippade med va-verksamheten. I och
med att kommunen inte särtaxerar dessa områden innebär det att de förluster som är
förknippade med verken betalas genom att andra abonnenter i kommunen får betala ett
”överpris” för sitt vatten och avlopp.
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6.1 Liknande problemområden
6.1.1 Områden i Gällivare
I Tjautjasjärvi stod kommunalt vatten och avlopp till stora delar av byn klart så sent som
år 2008 efter stora protester från boende i byn (NSD, 2007). Redan innan utbyggnaden
hade byn ca 70 abonnenter som efter utbyggnaden utökades till över 100. Det var
framförallt avloppsfrågan som drivit viljan att få bli anslutna till det kommunala nätet
här. Iris Martinsson sa inför byggandet att man i området blivit ålagda att investera
enorma summor i nya avloppsbrunnar (enskilda) och att man då börjat strida för att
istället få ansluta sig till det kommunala nätet. Hon säger vidare att tiden fram till
etableringen av den kommunala va-anläggningen varit påfrestande, framförallt för att
man blivit tvungen att vara oerhört aktsam om sin vattenförbrukning för att förhindra att
avloppsvatten rann orenat ner till sjön. En lidande grannsämja och en ständig
försiktighet med dusch, tvätt och disk var kritiska aspekter.
Enligt Lars Dyrlind (2011b) är situationen i byn Skröven på många sätt likt den i
Mäntyvaara. Mäntyvaara hade år 2009 33 stycken abonnenter och Skröven 37.
Kostnaderna per kubikmeter är också liknande om än driftskostnaderna var något högre
för Skröven år 2010. En väsentlig skillnad de två orterna emellan är dock att Skröven
endast anges ha utläckage motsvarande ca 1% av producerad mängd medan
motsvarande siffra för Mäntyvaara år 2009 angavs till hela 20%.2 Lars Dyrlind svarar
att han insett att kostnaderna för Skröven är liknande som Mäntyvaaras (och högre)
efter att han gett uppdraget om undersökning och därför önskat utredningen baserad på
Mäntyvaara. Han tror också att avbefolkningen är något mindre i Skröven.
6.1.2 Andra platser i Sverige
I tidningen Miljö & Hälsa (2006) togs fallet Sollefteå upp. Sollefteå är en annan
glesbygdskommun med liknande problem som Gällivare. I kommunen skedde en stor
befolkningstillväxt i samband med att många kraftverk (framförallt vattenkraftverk)
byggdes inom kommunen. Kraftverksutbyggnaden gav upphov till samhällen i
anslutning till kraftverken – byggnader uppfördes för alla de som kom att arbeta med
uppförande av verken. Med arbetarna kom familjer och krav på skola, post, affär och
annan samhällsservice så som vatten och avlopp. Då byggnaden av kraftverken
färdigställts började en utflyttning från dessa byar som i vissa fall kan beskrivas som
lavinartad. Avflyttning var inget man räknat med, utan snarare kalkylerades en ökad
inflyttning och befolkningsmäng, vilket resulterade i system som nu är kraftigt
överdimensionerade.
I en intervju säger Sollefteå kommuns hälsoskyddsinspektör Forsgren (2011) att kommunen

har extremt många va-verk. Många härrör från tider med stor kraftverksutbyggnad och
därtill kopplad stark framtidstro. Verken som byggdes ut i byar var ibland
överdimensionerade redan vid byggnation (på grund av tron på ytterligare tillväxt i
bygden). Verken har nu stora överdimensioneringsproblem efter att befolkningen i
byarna dessutom decimerats efter färdigställande av kraftverken. Man har i några år
arbetat med att konvertera anläggningar från de befintliga, problematiska, kommunala

2

En siffra som eventuellt härrör från backspolning av filter och RO. ”Läckaget” kan i själva verket till
stor del vara vatten som förbrukas i vattenverket för att reningsutrustningen ska fungera.
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till nya enskilda anläggningar som uppfyller miljökraven som sedan upplåtits till
fastighetsägare. Den mest extrema avbefolkningen säger Forsgren skedde i byn
Kilforsen, där enbart en bebodd fastighet blev kvar av ett tidigare ganska stort samhälle.
Där fick fastighetsägaren enskilt vatten och avlopp bekostat av kommunen.
Ledningsnätet till den tidigare anläggningen tror Forsgren ligger kvar i backen, men
nedstigningsbrunnarna har troligtvis fyllts igen. I det som tidigare var Junsele kommun
uppger Forsgren att kommunen byggde enskilda brunnar men kallade dessa kommunala
verk – och ritade in dessa i sitt verksamhetsområde. I dessa områden arbetas det också
ganska mycket med konvertering.
Enligt Forsgren (2011) har problem med konflikter har inte hanterats. Då kommunen
har så pass många små kommunala verk i behov av förändring har man helt enkelt valt
att skicka ut enkäter till fastighetsägare i områden som kommunen skulle vilja dra
tillbaka ur verksamhetsområdet. Enbart där fastighetsägare anmält intresse för att driva
enskild va- anläggning i enkäterna har konvertering skett. Han anger att det har varit
betydligt enklare att konvertera avlopp, medan det gått trögt att konvertera dricksvatten.
Forsgren tror att detta har att göra med att det finns en trygghetsaspekt i att ha
kommunalt vatten. På ett håll har man byggt om en anläggning som varit dimensionerad
för 600-700 personekvivalenter men där enbart 7 bebodda fastigheter fanns. Denna
anläggning är dock fortfarande kommunal. I Lökom, en by ca två mil utanför Sollefteå
tätort, skapades en vattenförening i syfte att skapa en gemensam vattenlösning. Sedan
tidigare fanns kommunalt vatten till bland annat skolan i byn och några fastigheter,
medan flera fastigheter stod utanför kommunala verksamhetsområdet. Den kommunala
vattentäkten bestod av en grundvattentäkt och var inte speciellt tillförlitlig. Det visade
sig sedan att det vatten som vattenföreningen fick genom att borra en brunn var av bra
kvalitet och kommunen valde att köpa vatten av vattenföreningen. På grund av den
prisskillnad som uppstod mellan de kommunala abonnenterna i byn (som ju betalade
kommunal va-taxa) och de som var med i vattenföreningen togs sedan beslut om att
vattenverksamheten i byn genom ett avtal skulle skötas av vattenföreningen. Det torde
motsvara att vattenföreningen blev huvudman för även den kommunala anläggningen
(områden med tidigare kommunalt vatten ingår fortfarande i kommunens
verksamhetsområde).

6.2 Mäntyvaara
Högt upp i Lappland
vid lågflällets topp
ligger vår by.
Byn som oss fostrat, och givit oss hopp,
på vilken underbar nejd.
Mäntyvaara vid Skrövälvens
platå, givit åt byn sin fägring,
högt uppå berget som en berså
ligger den där likt en hägring
-okänd författare (Elldegren, 2000)
Mäntyvaara är en by med anor från tidigt 1800-tal, skriver Elldegren (2000). 1868 hade
byn 10 hushåll och sammanlagt 58 invånare. Storhetstiden i byn var på 1940-talet då
invånarantalet uppgick till cirka 325-350 personer. På 1950-talet sedan började en stor
utflyttning – 1963 läggs skolan ned, 1988 rivs skolbyggnaden och i december 1999 hade
byn endast 19 mantalsskrivna invånare kvar. Flyttlassen gick framförallt till de större
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städerna och söderut. Anmärkningsvärt är att det är mitt i denna stora utflyttning,
1957-1958, som kommunalt vatten dras i byn.
6.2.1 Dricksvattenanläggningen
I Mäntyvaara finns kommunalt vatten sedan 1950-talet. För närvarande förser nätet 31
abonnenter med vatten och avloppstjänster varav nio fastigheter är permanentbostäder
och resterande 24 är fritidsfastigheter (Persson, 2011a). Själva vattenverket består av en
tegelbyggnad med en grundvattentäkt. Rening sker dels via filter för att avlägsna järn
och mangan, dels genom omvänd osmos (Reverse osmosis, förkortat RO) för att
avlägsna fluor (Siverhall, 2011a). Enligt driftsinstruktionerna från 1994 går vattnet
sedan via lågreservoar, upp till en hydrofor med hjälp av en pump och vidare ut på
ledningsnätet till abonnenterna utan föregående desinfektion. Grundvattentäkten består
av en bergsborrad brunn. Vattnet pumpas in till själva vattenverksbyggnaden där hälften
av vattnet passerar genom filtret och hälften av vattnet passerar genom den omvända
osmosen (Siverhall, 2011a). Den omvända osmosen infördes efter tillåtna halten fluor i
allmänt dricksvatten sänkts kraftigt i ett nytt direktiv (Siverhall, 2011). Det nya
direktivet medförde att högsta tillåtna fluoridhalt sänktes från <6 mg/liter till <1,5 mg/
liter, och ca hundra vattenverk i Sverige berördes av beslutet, däribland Mäntyvaara.
Filtret är ett trycksatt filter som rengörs med automatspolning sedan några år tillbaka
(Dyrlind, 2011b). Lågreservoaren består av en bassäng under verket och är 4,2*4,2*2,7
meter (Drifsinstruktion, 1994). Se bilaga B för en schematisk skiss av vattenverkets
utformning. Ledningsnätet är ca 2600 meter plus servisledningar (Dyrlind, 2011b).
Som ett exempel på vilka problem som kan orsakas av dagens system beskrivs nedan ett
scenario från 2006. I ett vattenprov som togs från utgående vatten från vattenverket i
november uppmättes höga halter av mikroorganismer och koliforma bakterier. Vattnet
klassades som otjänligt på grund av de höga halterna koliforma bakterier, men även
antalet mikroorganismer översteg högsta tillåtna värde. Enligt driftsrapporterna från
vattenverket startades vid analysbeskedet klorering vid verket, en rekommendation om
kokning av dricksvatten samt att en vattentank kördes ut till byn. Vattenverket krävde
sedan mer eller mindre daglig tillsyn under några dagar, medan man uppmätte klorhalter
och klorerade vattentäkten plus ledningsnätet, spolade rent ledningar, rengjorde
hydroforen och lågreservoaren etcetera. Driftsstopp som dessa är kostsamma och
orsakar besvär för abonnenter som tvingas koka eller hämta sitt dricksvatten. För att inte
tala om de som eventuellt insjuknar på grund av de mikrobiologiska föroreningar de
utsatts för genom dricksvattnet. Arbetstimmarna som krävs för sanering av systemet,
provtagande och att få igång normal drift igen är kostsamma och innebär att det finns
färre arbetstimmar kvar att fördela på den normala driften av kommunens övriga
anläggningar. Kostnaden för Mäntyvaaras vatten- och avloppsanläggningar uppgick år
2010 till 117000 kronor. Energikostnaden var av detta enbart ca 7800 kronor, se tabell 1.
Råvattenprover visar att vattnet från vattentäkten har höga halter av mikroorganismer.
Detta innebär att reningsgraden i verket måste vara god för att undvika att även
distribuerat dricksvatten dras med höga halter mikroorganismer. Analysprotokoll från
Mäntyvaara (2005-2010) visar att vattnet ofta ligger över, eller strax under, gränsen för
bedömningen ’tjänligt med anmärkning’ med avseende på mikrobiologiska faktorer.
Problemen gäller både för utgående vatten från vattenverk och för vatten hos
användare3 . Under år 2010 resulterade samtliga fyra vattenprov från verket i att
3

Vatten hos användare är vatten där vattenprovet tappats upp från en kran i hushållet, med andra ord hos
brukare. Detta vatten har, till skillnad från utgående vatten från vattenverket, passerat ledningsnätet.
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klorering startades när provresultaten kom tillbaka (vattnet klassades inte som otjänligt
någon av gångerna, utan ’tjänligt med anmärkning’). I analysprotokollen från 2010 ses
att också fluoridhalten i vattnet är hög. Den uppmättes till 1,8 mg/liter i utgående vatten
från vattenverket och till 1,6 mg/liter hos användare. Gränsvärdet är satt till 1,5 mg/liter
hos användare (för utgående vatten finns inget gränsvärde) och vattnet klassas då som
otjänligt. Vattnet klassades i det här fallet inte som otjänligt, troligtvis på grund av
mätosäkerheten på ±10 procent, det kunde med andra ord inte påvisas att vattnet
översteg gränsvärdet även om det är troligt.
6.2.2 Avloppsanläggningen
Avloppsnätet består egentligen av tre separata nät, tillsammans på ca 2400 meter
ledningar plus servisledningar. Rening sker via slamavskiljare med efterföljande
infiltration i form av så kallade stenkistor. På de tre näten finns sammanlagt fem
slamavskiljare med efterföljande infiltration. Inga uppgifter finns på infiltrationernas
ålder eller dimension. Lars Dyrlind (2011a) uppger att avloppsnätet på grund av de
långa ledningslängderna och de låga flödena har en förmåga att sätta igen. Emellertid är
det på ett av de relativt korta avloppsledningsnäten som stockningar är vanliga, varför
man kan misstänka andra orsaker än långa ledningar. Då anläggningen!
troligen
är
från 1950-talet är risken tämligen stor att infiltrationsanläggningarna inte heller längre
fungerar tillfredsställande, om de någonsin gjort det. På Gällivare kommuns miljökontor
uttryckte miljöhandläggaren Håkan Gustavsson (2011) att det skulle vara en såväl
ekonomisk som miljömässig investering att byta anläggningarna (vatten och avlopp) i
Mäntyvaara.
Det finns ingen provtagning för kontroll av renat vatten efter
infiltrationsbädden, men Gustavsson anger att det är mycket troligt är att
infiltrationsförmågan i den förstärkta infiltrationsbädden är mer eller mindre obefintlig
efter mer än 50 års drift. Då infiltrationsanläggningen ligger i kanten av en brant backe
menar Gustavsson vidare att vattnet i stället för att infiltreras fullständigt kommer upp i
dagen igen i slänten. Där tas förvisso växtligheten troligtvis upp delar av näringsämnena
men att någon tillräcklig rening uppnås är som sagt ytterst tveksamt.
6.2.3 Strategi för verksamhetsområdet i Mäntyvaara:
En inskränkning av verksamhetsområdet kan anses orimlig av flera olika anledningar.
Först och främst är markegenskaperna svåra och bebyggelsen för tät för att det skulle
vara fördelaktigt att ordna enskilt vatten och avlopp till fastigheterna i byn. Man kan
också anta att enskilda brunnar skulle vara problematiskt eftersom grundvattnet inte
verkar vara av bästa kvalitet (rening av mangan, järn och fluor i vattenverket). Att de
boende skulle ta över befintliga anläggningar kan inte heller anses lämpligt då dessa
både är avancerade och dras med en del besvär (såsom dålig dricksvattenkvalité och
igensättningar i avloppsnätet). Gustavsson (2011) på miljökontoret angav också att
infiltrationsanläggningen hade ”tveksam funktion” vilket kan tolkas som att man
eventuellt får åläggande om åtgärder inom de närmaste åren. I Mäntyvaara finns
dessutom nio permanentfastigheter och 24 fritidshus som är anslutna till vatten- och
avloppsnäten, vilket klart överskrider gränsen 20 fastigheter som brukar vara tumregeln
vid lagtolkning om ”ett större sammanhang”. Fritidsfastigheter och
permanentfastigheter räknas i detta avseende likadant (Lord, 2011).
Eftersom inskränkning av ovan nämnda anledningar inte kan ses som ett rimligt
alternativ utreds istället alternativ för att minska problem med de befintliga
anläggningarna. En stor utmaning i detta arbete är att försöka hålla nere
investeringskostnader eftersom det enbart handlar om ett fåtal abonnenter och att
försöka få investeringskostnaderna att betala igen sig på sikt. På grund av abonnenternas
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höga ålder, se tabell 2 nedan, är det dessutom tveksamt hur länge byn lever kvar. Därför
är det extra önskvärt att investeringarna blir relativt små och effekterna stora så att
investeringar i verksamheten hinner betala sig.
Tabell 2: Åldersfördelning Mäntyvaaras va-abonnenter, våren 2011. (Persson, 2011b)
Åldersfördelning hos va-abonnenter i Mäntyvaara by
Medelålder va-abonnenter permanentbostäder i byn:
Medelålder va-abonnenter fritidsfastigheter i byn:

74
63

Medelålder va-abonnenter (alla) i byn:

69

Medianålder va-abonnenter permanentbostäder i byn:
Medianålder va-abonnenter fritidsfastigheter i byn:

77
68

Medianålder va-abonnenter (alla) i byn:

72

Alternativ med urinseparation räknades tidigt bort ur beräkningarna främst på grund av
de stora kostnader som detta skulle vara förknippat med och de omfattande åtgärder
systemet skulle innebära i fastigheterna. Kostnaderna och besväret känns inte befogat,
dels på grund av de relativt få fastboende, dels på abonnenternas ålder och byns
beräknade livstid. Urinseparation eller separation av svartvatten skulle heller inte
innebära att samtliga problem löstes, trots de omfattande investeringarna.

Figur 7: Felträd för Mäntyvaaras vattenförsörjning. Gråmarkerade områden är
systemdelar inom vattenverkets väggar.
Som syns i figur 7 ovan finns en mängd saker i dricksvattensystemet i Mäntyvaara som
kan orsaka en dålig dricksvattenkvalitet hos användarna. Problem med dricksvattnet kan
uppkomma både i reningsprocessen och i distributionsledet. Om vattnet in till verket
skulle vara av tillräcklig kvalitet skulle inte reningssteget (eller desinfektion) behövas
alls. I Mäntyvaaras fall är dock grundvattnet inte av sådan kvalitet att det kan
distribueras utan föregående rening. Att borra nya brunnar skulle bli dyrt (då byn ligger
högt beläget är det djupt till en säker grundvattennivå) och huruvida det skulle avhjälpa
problemen är tveksamt. Därför antas det från och med nu att den bästa lösningen är att
lösa problemen utifrån det grundvatten som finns i dagsläget. I beredningssteget ska
därför de problem som finns med grundvattnet behandlas och elimineras så att ett säkert
och gott dricksvatten kan distribueras. Tekniken som finns installerad i verket är
avancerad och bör kunna garantera att vattnet renas i tillräcklig grad innan det når
lågreservoaren. Dock tyder vissa av analysresultaten på att reningen inte fungerar fullt
41

så bra som den borde. Till exempel har fluoridhalterna tidvis varit höga trots den
omvända osmosen. Likaså borde problem med mikroorganismer i utgående vatten från
vattenverket inte behöva förekomma efter behandling med snabbfilter och omvänd
osmos. Den omvända osmosen reducerar fluorid med 100 procent i det vatten som
passerar om den fungerar som den ska. Problemet med höga fluoridhalter i Mäntyvaara
är med andra ord antingen beroende på att den omvända osmosen inte fungerar optimalt
eller att inte tillräckligt stor andel vatten passerar den. Förslagsvis mäts den omvända
osmosens funktion för att se huruvida igensättningar eller annat orsakar
reningsproblemen. Om man kommer fram till, eller misstänker att igensättningar i RO:n
orsakar driftsproblemen kan möjligheten att köra allt råvatten genom snabbfiltret, och
sedan ett delflöde genom den omvända osmosen. På det sättet kan den partikulära
belastningen på osmosen minskas och risken för igensättningar minskar. Om man inte
misstänker att igensättningar av osmosen förekommer kan man utreda den enklare
möjligheten att justera flödena genom snabbfiltret och RO:n så att en större del går
igenom omvända osmosen. Detta bör utredas och optimeras, men som ett exempel
kunde man låta 75 procent av flödet passera den omvända osmosen och 25 procent
genom snabbfiltret. Dessa lösningar kan kombineras, och skulle förutom en minskad
fluoridhalt även innebära en minskad mängd mikroorganismer som kan tillväxa senare i
systemet. Anledningen till att inte hela råvattenflödet går genom den omvända osmosen
är för att undvika att vattnet blir för rent (Siverhall, 2011). Ett vatten med för låga
fluoridhalter och med för låga halter av andra salter och ämnen är inte heller ett nyttigt
dricksvatten.
Problemen med höga halter mikroorganismer kan öka i ledningsnätet, även om
reningssteget skulle reducera antalet mikroorganismer under tillåtna värden. Dock är
ledningsnätet garanterat inte det enda problemet i Mäntyvaara. Halterna
mikroorganismer är redan mycket höga i utgående vatten från vattenverket. Problemen
uppkommer troligen på grund av de extremt höga uppehållstiderna och de stora ytor
som mikroorganismerna kan tillväxa på, bland annat i lågreservoaren. Analysen
kommer därför att koncentrera sig på att minska uppehållstider i systemet, samt ge
förslag på hur reningen kan förbättras. Med en bättre rening kan både fluorid och
mikroorganimer reduceras i det utgående vattnet. Med ett renare vatten ut från
vattenverket finns dessutom mindre som kan tillväxa i ledningsnätet.
Mest kostnadseffektivt för att minska uppehållstiderna bör vara att få en funktionell
lågreservoar och hydrofor, då ledningsnät i regel är mycket dyra att åtgärda. Dock finns
en risk att problemen med bakterietillväxt kvarstår efter att lågreservoar och hydrofor
åtgärdats (mycket av tillväxten sker normalt i ledningsnätet). Problemen borde dock
rimligen minska i omfattning då de extrema uppehållstiderna och kontaktytorna mellan
vägg och vatten minskar drastiskt vid en minskning av lågreservoaren, lik den som
föreslås nedan. För att minska kostnaderna kan även energiförbrukningen överses, till
exempel genom att välja en lämplig uppvärmningsmetod av verket. Dock kan
konstateras att energikostnaderna utgör en ganska liten del av va-områdets kostnader, se
tabell 1, varav detta bara skulle kunna ge en marginell minskning av verkets kostnader.
Att helt ta bort lågvattenreservoaren är inte ett alternativ då volymen kan behövas, bland
annat för backspolningen av filter och omvänd osmos (Rendahl, 2011a). Hydroforen
kan däremot eventuellt tas bort och ersättas med en tryckstyrd pump på
distributionsnätet (Björnfot, 2011b). På så sätt skulle uppehållstiderna kunna minska
något, även om problemet med lågvattenreservoaren fortfarande skulle behöva åtgärdas.
Att ta bort hydroforen skulle även innebära mindre underhåll i verket då hydroforen i
dagsläget behöver fyllas upp med luft (trycksättas) med jämna mellanrum och rengöras
med ungefär 2 års mellanrum (Driftinstruktion, 1994).
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Enligt de senaste årens förbrukningsjournaler är högsta dygnsförbrukningen renvatten
(dygnsförbrukningen är beräknad utifrån längre tidsintervall vilket innebär att
momentanförbrukningen kan vara högre) noterad under en jul- och nyårsperiod och
ligger på 12,2 m3/dygn. Denna höga förbrukning härrör från ett fel på hydroforen och
andra år har förbrukningen inte varit i närheten av lika höga under samma period. Enligt
Rendahl (2011a) finns en tumregel att en lågreservoar bör dimensioneras för 25 procent
av ett maxdygn. Detta skulle innebära att lågreservoaren borde vara i storleksordningen
3 m3 beräknat på det angivna, väl tilltagna, maxdygnet på 12,2 m3/ dygn för mäntyvaara.
För att ge lite extra utrymme för backspolningar av filter och omvänd osmos skulle en
lämplig storlek på reservoaren vara 4 m3. En lågreservoar med volym 4 m3 skulle fullt
utnyttjad ge en uppehållstid på strax under ett dygn för normalflöden. Mindygnsflöden
skulle innebära en uppehållstid på ca 2 dygn. Man kan även, som man gör med dagens
reservoar, välja att bara utnyttja en del av höjden för att minska uppehållstiderna. Detta
skulle innebära en klar förbättring från dagens reservoar som har en bottenyta på
4,2*4,2 meter. Även med en väldigt låg vattennivå innebär dagens reservoar stora
volymer, mycket kontaktyta med väggar och golv och långa uppehållstider. För att
skapa den nya lågreservoaren finns fler alternativ varav de två förknippade med minst
kostnader är att gjuta in nya väggar i befintlig reservoar för att minska volymen och
framförallt bottenytan. Det andra alternativet är att införskaffa en tank (i till exempel
plast eller rostfritt stål) och sänka ner i befintlig lågreservoar för att uppnå samma
resultat.
Angående kostnader i avloppssystemet är det egentligen bara ett av de tre ledningsnäten
som är kostsamt i dagsläget. Det är ledningsnätet som med jämna mellanrum sätter igen,
varje igensättning kostar ca 5500-6000 kronor att åtgärda (Dyrlind, 2011e). Troligen är
det en god idé att utreda varför ledningen sätter igen just på den ledningssträckan. Är
det bara att lutningen är för dålig för de låga flödena eller finns andra anledningar?
Eftersom igensättningar tycks ske på samma ställe på ledningen kan man misstänka att
ledningen är skadad här, ledningen kanske har satt sig eller spruckit. Det kan också
finnas anledningar som inte har så teknisk bakgrund - kanske är det någon på den här
ledningssträckan som spolar ner saker som har en förmåga att sätta igen ledningen? I
det första fallet, om ledningen satt sig, går detta att få reda på genom till exempel en tvinspektion. I det andra fallet kan en informationsinsats hjälpa.
Även om de andra ledningsnäten inte är kostsamma bör de ur miljösynpunkt åtgärdas.
Hur gamla anläggningarna är verkar kommunen inte riktigt veta, men en bra chansning
skulle kunna vara att de byggdes samtidigt som vattennätet, på 1950-talet. Minst en av
slambrunnarna har rotinträngningar i utloppet och dess funktion är tveksam. Enbart fyra
av de fem slambrunnarna töms (varav den med rotinträngningarna är en av de som
töms), vad som hänt den femte har jag inte kunnat få uppgifter om. Den vidare reningen
sker genom infiltrationer. Dessa är, om systemet byggdes på 1950-talet, med största
sannolikt mättade. Infiltrationer bör grävas om med jämna mellanrum för att bibehålla
en god rening. Systemet, som det ser ut idag kan knappast anses leva upp till lagkraven.
Att byta till en annan teknik än infiltration kan utredas, men troligt är att
infiltrationsbäddar är att rekommendera. Detta på grund av de stora
belastningsvariationerna och det kalla klimatet. Tekniken är också relativt billig, kräver
lite underhåll och risken att dricksvatten riskeras är liten här. Att byta samtliga
infiltrationer kan komma att kosta kring 100000 kr (beräknat på att ca 100 m2
infiltrationsyta behövs för dagens vattenförbrukning). Den kostnaden inkluderar
brunnar, spridningsrör etcetera (Rendahl, 2011b).
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6.3 Palohournas:
”Det skulle vara billigare att köra ut dricksvatten med taxi” (Björnfot, 2011a)
Citatet ovan är kanske en överdrift, men har nog tidvis varit mer eller mindre sant.
Under vissa år förbrukades här knappt något vatten alls, medan kostnaderna för
kommunen fortsatt var mer eller mindre desamma. Detta därför att det vid verket varken
finns rening eller desinfektion, de enda kostnader som är kopplade till själva
vattenförbrukningen är energikostnader för pumpen och kompressorn till hydrofren.
Dessa kostnader är dock minimala i jämförelse med de kostnader som driftbesök,
vattenprover, personal, fordon och uppvärmning etectera innebär. I Palohournas bor ca
80 personer, och här finns också fritidsfastigheter (Gellivare Landsbygdsförening,
2010). Det kommunala vattennätet omfattar endast tre av byns fastigheter. Varför nätet
byggdes för att enbart innefatta en liten del av byns invånare vet man idag inte på
kommunen, uppger Börnfot (2011a). Dålig vattenkvalitet (höga järnhalter) när man
borrade efter vatten på de egna fastigheterna, anger Håkan Gustavsson (2011) på
miljökontoret som anledning. Kanske bodde här en inflytelserik kommunpolitiker?
(Dyrlind, 2011a; Lord, 2011) Enligt Rita Lord (2011) var det hur som helst ett felaktigt
beslut att införa verksamhetsområde, vid dålig vattenkvalitet vid fastigheterna är det
fastighetsägarnas ansvar att borra någon annanstans och hitta vatten till fastigheten. Hon
menar också att kommunalt vatten till enbart tre fastigheter i en by med många fler
fastigheter (så länge de andra fastigheterna inte blivit erbjudna men avstått) går emot
likställdhetsprincipen och bör inskränkas på denna grund. Dock menar hon att hänsyn
måste tas till fastighetsägarens förmåga att sköta anläggningen vid eventuell
inskränkning.
6.3.1 Befintligt vattenverk
Vattenverket i Palohournas är enkelt och består av ett fåtal komponenter. Från en
grundvattentäkt pumpas vatten till en hydrofor och sedan vidare ut på distributionsnätet,
se bilaga C. Kvaliteten på grundvattnet är god, och har varit utan anmärkningar i några
år. De gånger som vattnet haft anmärkningar har det handlat om förhöjda bakteriehalter
och dessa tros härstamma från brunnsvattnet och inte från ledningsnätet. Verket och
ledningsnätet är relativt nya och uppges ganska oproblematiska (Siverhall, 2011a).
I driftjournalerna från Palohournas (2006-2010) syns tydligt att vattenförbrukningen
varit extremt låg de senaste åren. Noterbart är också de låga elförbrukningarna. Verket
kostade år 2010 hela 42500 kr att driva inräknat alla kostnader (som el, personal,
fordon, bränsle och vattenprover). De flesta kostnader är med andra ord förknippade
med att verket är just kommunalt. Elkostnader och kostnader för underhåll av byggnad,
pump, hydrofor och kompressor skulle fortfarande finnas kvar vid inskränkning men är
mycket små i jämförelse med de andra nämnda kostnaderna. Som exempel kan nämnas
att energikostnaden 2010 enbart var strax över 4200 kronor, det vill säga inte ens en
tiondel av den totala kostnaden. Pumpen i verket har fungerat i cirka 20 år. Verket
behöver knappast målas om oftare än var 15:e år och är inte större än ett litet utedass, så
dessa kostnader är även de relativt små. En ny pump, motsvarande den befintliga kostar
enligt Rendahl (2011b) ca 25000 kr och att måla fasaden beräknas kosta några
tusenlappar, lite beroende på val av färg och om målningen kan utföras av ordinarie
driftpersonal.
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6.3.2 Strategi för Palohournas vattenverksamhet
Inskränkning borde ske i området, baserat på att det enligt lagtexterna inte finns ”större
sammanhang” och de extrema kostnaderna för vatten. Det är omotiverat att enbart tre
fastigheter i en större by får kommunalt vatten. Att verket är så kostsamt innebär att
kommunens övriga invånare genom sin va-taxa får betala priset för dessa tre
fastigheters vatten. Om verket skulle övergå till att bli en samfällighet skulle dessutom
kostnaderna för vattnet minskas till ungefär en tiondel av dagens kostnad. Det finns
dock problem med inskränkning som bör ses över. Ett problem med inskränkning är att
kostnaderna för verket, även de kostnader som skulle kvarstå vid inskränkning, idag är
högre än vad abonnenterna betalar via sin va-taxa. Enbart elkostnaden ensam är högre
än vad den sammanlagda inkomstsumman är från det gällande verksamhetsområdet, en
kostnad som inte kan beräknas minska vid överlämnande av driften. Den andra
betänkligheten ligger i fastighetsägarens möjlighet att driva verket. I stort sett det enda
underhåll som krävs av verket är i dagsläget att ca varannan/ var tredje vecka fylla på
hydroforen med kompressor. Proceduren är inte speciellt avancerad och bör kunna
skötas av en lekman. Kostnader som är förknippade med verket, som skulle kvarstå vid
inskränkning är främst energikostnaderna för uppvärmning och pumpdrift. Byggnaden
är fräsch, men kräver i förlängningen underhåll i form av målning då dess fasad är av
trä. Pumpen behövs, i den mån den går sönder, bytas. Detsamma gäller kompressorn
som används för att fylla på hydroforen. Enligt Lars Dyrlind (2011c) är underhållet inte
mer avancerat än att den som klarar att bo hemma även klarar av driften i verket. Finns
det däremot ingen i de tre fastigheterna som klarar att bo hemma finns än mindre
anledning för kommunen att förse dem med vattentjänster.
Enligt Silverhall (2011b) är pumpen är nästan 20 år gammal och fasaden på
vattenverket inte målats på länge. Därför rekommenderas att pumpen byts ut och
fasaden målas innan överlämning. Pumpbytet skulle kosta cirka 25 000 för motsvarande
pump som den som finns i verket idag. Den gamla pumpen, som ännu fungerar
problemfritt kan dock kommunen utnyttja som till exempel reservpump eller dylikt.
Fasadmålningen kostar ytterligare några tusenlappar, men då byggnaden är mycket liten
(inte större än ett ”utedass”) är denna kostnad inte allt för stor. Det är med andra ord inte
troligt att kommunen tjänar mycket på en inskränkning under det första året, men varje
år därefter. Enligt Rita Lord (2011) bryter anläggningen mot jämställdhets-principen
och verksamhetsområdet bör inskränkas genom att vattenverket lämnas över till
brukarna. Om inskränkningen blir svår att genomföra på grund av de högre
brukaravgifterna finns även möjlighet att särtaxera området, då kan det dock komma att
handla om kraftigt höjda taxor från dagens taxeläge.

6.4 Ritsem:
Ritsem ligger ca 200 km från Gällivare tätort och är kanske främst förknippat med det
underjordiska kraftverk som byggdes här under 1970-talet. Innan dess var platsen
främst renbetesläger och tillfällig boplats för renägande samer (NE.se, 2011). I samband
med utbyggnaden av kraftverket behövdes bostäder och kommunikationer för de som
arbetade med att bygga verket. Det byggdes bland annat 350 personalbostäder, affär,
postkontor, matsalar, rekreationslokaler etcetera i statliga Vattenfalls regi
(vattenkraft.info, 2011). Under uppförandet av dessa lokaler byggdes även vatten och
avloppsanläggningar för att förse arbetarna med vattentjänster. När kraftverket sedan
stod klart 1978 togs många av byggnaderna ner, medan några lämnades kvar för att
agera bostäder för driftpersonal och för att stå som bas för en kommande turistsatsning.
Även vatten och avlopps-anläggningarna lämnades kvar (Björnfot, 2011). Från början
var turistanläggningarna kommunala och en del av Gällivare kommuns stora satsning på
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turism. I och med detta övergick också va-anläggningarna till kommunen. Senare kom
turistanläggningarna att säljas till Svenska Turistföreningen, STF, och
ägandeförhållandena kom att se ut som idag, då Vattenfall fortfarande äger ett fåtal
fastigheter, STF ytterligare några, och kommunen genom bolaget Toppfastigheter behöll
ett fåtal byggnader. Va-anläggningarna behölls i kommunal regi, trots att här inte finns
några permanentbostäder. I Ritsem finns idag ingen permanent boende och
anläggningarna betjänar främst turismen och driftpersonal till kraftverket (Björnfot,
2011). Under åren har kommunen byggt om och rustat upp de anläggningar som
lämnades av vattenfall och de nya anläggningarna anges vara i gott skick och väl
fungerande (Dyrlind, 2011b; Siverhall, 2011a). Gustavsson (2011) anger att turismen är
som störst på vårsäsongen och toppar vanligtvis vid påsk, en bild som också blir tydlig i
förbrukningsjournalerna för Ritsem (2005-2010). Anläggningen ligger nära stora
sjöfallets nationalpark, och är en knutpunkt för fjällvandrare (NE.se, 2011).
6.4.1 Vattenverket
Vattentäkten i Ritsem består av två bergsborrade brunnar. Den ena brunnen är belägen
ca 25 meter nordöst om vattenverket, den andra brunnen ligger under vattenverkets
golv. Från brunnarna pumpas vattnet in till vattenverket och vidare utan rening till en
lågreservoar på 4,1*4,1*2,0 meter. Från lågreservoaren pumpas vattnet ut på nätet via
två stycken hydroforer på 1000 liter/styck. Vattnet anses tjänligt utan föregående rening
och saknar därför filteranläggningar eller annan rening (Driftinstruktion, 1994). Enligt
ansvarig maskinist Siverhall (2011a) sker tillsyn och underhåll på verket ca 6-8 ggr per
år. Vid risk för höga bakteriehalter finns en desinfektions-anläggning i verket. Vid
klorering krävs beräkning av kemikaliedoser enligt en enklare formel och desinfektion
innebär också att daglig tillsyn vid verket måste ske (Driftinstruktion, 1994).
Desinfektion har enligt driftsjournalerna för Ritsem (2005-2010) behövts en gång sedan
2005.
6.4.2 Avloppsanläggningen
Avloppsanläggningen byggdes om av kommunen år 1990 och är dimensionerad för 350
personekvivalenser. Den gamla anläggningen, som enbart bestod av två stora
slamavskiljare behölls som bräddningsavlopp. Den nya anläggningen består av en
slamavskiljare, i form av en trekammarbrunn, på 58 kubikmeter och vidare rening sker
genom infiltration på 8 sektioner markbäddar. Varje sektion har en infiltrationsyta på
240 kvadratmeter En del av bäddarna är utrustade med värmeslinga. Styrning av vilken
bädd som belastas sker genom en nivåstyrd ventil och belastad sektion byts varannan
månad enligt schema. På grund av den höga belastningen under våren hålls under marsmaj månad 5 bäddar öppna, medan enbart en används vid normal belastning. Flödet till
anläggningen bedöms vara stabilt och inläckaget litet. Problem har tidigare uppstått på
grund av att markbäddarna har en tendens att växa igen. Mest problem har man fått av
videbuskar och röjning av markbäddarna måste ske med jämna mellanrum för att säkra
anläggningens funktion (Inspektionsrapport, 2010).
6.4.3 Förutsättningar för övertagande av drift
Kostnaden för drift och underhåll av vatten- och avloppsverken uppgick år 2010 till hela
248000 kronor, varav ungefär hälften av kostnaderna (113000 kronor) var
energikostnader, se tabell 1. Att proportionerna är sådana beror dels på att
avloppsanläggningen har eluppvärmda ledningar och markbäddar, dels på att verken
behöver relativt lite tillsyn och underhåll. Bara strax över 56000 kom in via va-taxan
från abonnenterna, vilket innebär att en mycket stor del av kostnaden för va46

verksamheten i Ritsem i dagsläget bärs av övriga va-abonnenter i kommunen.
Anläggningen tjänar i dagslägen ingen permanentbostad, utan till stor del stora
organisationer och företag, varför kostnaden kan kännas extra omotiverad.
Om anläggningen skulle upphöra att vara kommunal skulle inga större förändringar
regelmässigt ske, då det finns kommersiell verksamhet i området. Detta innebär att
kostnaderna troligtvis inte heller kommer förändras markant, vilket i sin tur skulle
innebära stora ekonomiska förluster för områdets abonnenter. Dock föreligger inte något
”större sammanhang” enligt lagen, och ingenting tyder på att en inskränkning skulle
innebära försämringar ur varken miljömässiga eller hälsomässiga perspektiv. Tvärtom
skulle en inskränkning i bästa fall kunna innebära en förändring till det bättre i och med
den ökade närvaron när anläggningen är i drift. STF har personal närvarande vid
turistanläggningen, som också står för den största vattenförbrukningen, under ca sex
månader per år. På andra orter, till exempel i Abisko, har STF själva ansvaret för vaanläggningarna och utbildar turiststationens personal till att kunna sköta den allmänna
driften för anläggningarna (Rendahl, 2011a). Även Vattenfall har goda förutsättningar
för att kunna ta över driften, de äger vid andra kraftstationer va-anläggningar. Enligt
Gustavsson (2011) på miljökontoret i Gällivare ligger en av dessa anläggningar i
Vietas, bara tre mil från Ritsem. Driften sköts av en entreprenör och anläggningen och
driften uppger Gustvasson fungera bra.
Enligt va-juristen Rita Lord (2011) är inskränkning aktuellt. Anläggningen tjänar färre
än 20 fastigheter och klassas därför inte som ”ett större sammanhang” enligt den gängse
tolkningen av lagen. Vattenfall, STF och toppbostäder har goda förutsättningar att kunna
överta driften genom skapandet av en samfällighet. Hur driftförhållandena dem emellan
sedan bestäms är ”upp till dem [som tar över anläggningen]” och behöver inte
bestämmas av kommunen.
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7. Diskussion
Ur ett tekniskt perspektiv är de flesta av de utredda anläggningarna i bra skick. I Ritsem
anges anläggningarna vara relativt nya och väl fungerande. Vattenverket, som inte i
normala fall har varken rening eller desinfektion, tycks relativt enkelt underhållsmässigt
och desinfektion har bara behövts en gång sedan 2005. Avloppsanläggningen består av
relativt nya markbäddar, där några av dem är eluppvärmda, och variationen av vilken
bädd som belastas styrs med automatik. Anläggningen är väl anpassad till det kalla
klimatet och de kraftigt varierande flödena. Dock kan konstateras att problem med
växtlighet på bäddarna finns, och att markbäddar inte är optimalt när man strävar efter
reduktion och recirkulation av fosfor. I Palohournas är vattenverket simpelt och består
enbart av en hydrofor. Rening eller desinfektion behövs ej vid normal drift, och då
verket är mycket underhållsfritt lämpar det sig väl för överlämnande till brukarna.
I Mäntyvaara finns i vattenverket avancerad teknik installerad. Problem med
vattenkvalitén är ändå vanligt, varför man kan fråga sig om tekniken används optimalt.
Problem finns också med den tekniska utformnigen av lågreservoaren, som är
dimensionerad för kraftigt mycket högre flöden än de som är aktuella i dagens
Mäntyvaara. Avloppsreningen är det svårt att säga mycket om, beroende på den
bristfälliga informationen. Det går dock att anta att den inte är tillräcklig utifrån de
uppgifter som finns. Gamla trekammarbrunnar där minst en är ur funktion och
”stenkistor” som troligen härstammar från 1950-talet kan inte anses vara tillräckligt
långtgående rening. Avloppsanläggningars funktion bör utvärderas löpande. Vanligen
behöver infiltrationsanläggningar grävas om med några års mellanrum för att ha fortsatt
funktion, speciellt för att upprätthålla en god fosforavskiljning.
Att få fram gällande uppgifter om respektive va-anläggning har varit en stor flaskhals i
detta arbete. Många av anläggningarna är gamla och även om det finns vissa dokument
om anläggningarna, är många av dem inte uppdaterade. Ritningar och dokument fanns
på flera olika platser och var ibland svåra att få tag på. Gällivare kommun är en
kommun med relativt liten befolkning utspritt över en mycket stor yta, och detta kräver
även en utspridd va-verksamhet. Detta är en ofta dyrare och på vissa sätt svårare uppgift
än med stora centraliserade verk där personal finns stationerad som ständigt arbetar med
vattenkvalitet, styrning och underhåll av verket. I Gällivare har man dessutom ett kallt
klimat med djup tjäle och mycket snö på vintrarna, och på många håll behov av ganska
avancerad rening på dricksvattensidan, vilket gör att man får räkna med höga kostnader
för va-verksamheten. Behovet av att kunna skära kostnader är kanske extra prekärt nu,
då gruvans utbyggnad innebär att stora delar av tätorterna måste flyttas med alla de
kostnader som är förknippat med detta.
Försöket som gjordes under 1990-talet med att digitalt dokumentera alla vaanläggningar med både tekniska komponenter och driftanvisningar var ett steg i rätt
riktning, men dokumenten verkar sällan användas och har heller inte uppdaterats i takt
med att anläggningarna ändrats. Vid normal drift är detta kanske inte ett så stort
problem, men uppdaterade dokument skulle kunna vara till stor hjälp vid till exempel
sjukdom. Om man tvingas ta in en vikarie skulle denna kunna lära sig anläggningarna
fortare och få en större förståelse för dessa. Det skulle dessutom underlätta att göra
utredningar som denna. Med samlad, ordnad information skulle det också vara lättare
att kunna detektera mönster och på så vis ha chans att avstyra problem innan de
inträffat. I livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenberedning finns dessutom krav
på att sådan information finns. Lättförståelig, lättillgänglig och uppdaterad information
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om anläggningarna bör vara av hög prioritet för kommunen, liksom väl fungerande
egenkontrollprogram.

7.1 De tre undersökta va-områdena
De tre va-systemen i Gällivare kommun går alla tre back och kostar övriga vaabonnenter pengar varje år. Allmännyttan av att kommunen bereder dricksvatten och
renar avloppsvatten i en fjällby helt utan invånare är liten. Det kan anses betryggande
för att försäkra kvaliteten på såväl dricksvattnet som på avloppsreningen, men det finns
ingen anledning att tro att anläggningarna inte skulle kunna fungera lika bra som en
samfällighet. Att kommunens övriga vattenabonnenter betalar cirka 190 000 kr varje år
för att täcka de kostnader som va-verken i Ritsem kostar är orimligt och en
inskränkning bör ske på dessa grunder. Anläggningarna är relativt nya och uppges vara i
gott skick och dessutom lättskötta ur drift och underhållssynpunkt. Några direkta
kostnadslättnader om verket upphör att kommunalt är svåra att förutspå. Eftersom det
finns kommersiell verksamhet på platsen (kaffeservering, proviantförsäljning) fortsätter
vattenanläggningen gå under livsmedelsverkets regler för dricksvattenberedning och
avloppsanläggningen kommer fortsatt att ha samma klassning och samma krav på sig.
I Palohournas kan man se att vattenverket ensamt gick med förlust nästan 40 000 kronor
år 2010, vilket är mycket med tanke på att det endast finns tre abonnenter på vattennätet.
De flesta kostnader som är förknippade med verket har att göra med att det är
kommunalt. Om verket istället drivs av brukarna kommer i stort sett enbart
energikostnader och kostnader för materiellt underhåll kvarstå, medan de största
kostnaderna (personal, bränsle, fordon, vattenprov) upphör och kommer inte att belasta
brukarna. Tyvärr överstiger energikostnaderna i nuläget den debiterade summan per år,
vilket innebär att en inskränkning ändå skulle öka kostnaderna för de tre berörda
fastighetsägarna. Detta försvårar juridiskt en inskränkning, men tre saker talar ändå för
en inskränkning:
• Att enbart tre fastigheter i en by med en mycket mer omfattande bebyggelse än så

innefattas i det kommunala verksamhetsområdet!strider mot jämställdhetsprincipen i
lagen.
• Tre fastigheter kan inte anses vara ”ett större sammanhang”, varvid området i så

fall bör inskränkas enligt paragraf 9.
• Om inte en inskränkning godtas av fastighetsägarna kan istället särtaxering bli

aktuellt, vilket troligen skulle innebära än högre kostnader för berörda
fastighetsägare än att överta driften av vattenverket.
För kommunen innebär en inskränkning också en del initiala kostnader. För det första
bör pumpen bytas och fasaden troligen målas om. En inspektion bör ske av verket för
att tillse att det är i gott skick inför en överlämning. Dessa kostnader bör dock relativt
snabbt betala sig om verket sedan kan överlämnas till brukarna. Det svåra
I Mäntyvaara används fortfarande över 30 fastigheter, därför kan inte en inskränkning
anses lämplig trots att förbrukade vattenmängder är små. Det skulle också bli
problematiskt att överlämna då vattenverket är problematiskt i sin nuvarande
utformning och för avancerat för lekmän att driva på ett godtagbart sätt. Att borra nya,
enskilda brunnar skulle för det första innebära stora kostnader på grund av de många
fastigheterna och troligen inte ge ett önskvärt resultat då grundvattnet (baserat på det
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råvatten som behandlas i vattenverket) verkar vara av dålig kvalité för dricksvatten och
behöva rening även om vattenverksamheten övergick från att vara kommunal till
enskild. Det är inte troligt att brukarna, även om det vore tillåtet, skulle nöja sig med ett
sämre dricksvatten än vad de har i dagsläget, därför skulle rening vara nödvändigt även
vid enskilda brunnar. Den höga medelåldern bland abonnenterna och den minskande
befolkningsmängden gör analysen svår. Dels för att äldre människor kan ha nedsatt
immunförsvar och därför vara känsligare mot infektioner. Dels blir det också svårt att
göra ekonomiska beräkningar. Investeringar i va-system är ofta dyra och har en lång
avskrivningstid. I en by med troligen relativt kort framtida livslängd kan kostnader bli
svårmotiverade, både ur effektivitetssynpunkt och med avseende på avskrivningstid.
Investeringar bör dock kunna göras som minskar kostnaderna, om dessa investeringar
inte blir allt för omfattande och besparingarna överstiger dem. Det är också viktigt ur
miljö- och hälsosynpunkt att systemet fungerar bättre än det gör idag. Trots att
vattenverket är relativt avancerat och har modern utrustning uppnås inte optimal rening
och vattnet har ofta anmärkningar. När vattnet klassas som otjänligt tvingas kommunen
till akuta åtgärder vilket ofta är kostsamt och personalkrävande. Avloppssystemet är
dessutom gammalt och troligen undermåligt. Tyvärr är informationen om
avloppssystemet mycket bristande och därmed är avloppssystemet extra svåranalyserat.
I nuläget används inte klorering av utgående dricksvatten vid normal drift. När
desinfektion måste startas på grund av t.ex. mikrobiell tillväxt innebär det stora
merkostnader mot normal drift. Om risken för mikrobiell tillväxt minskas, och på det
sättet också risken att desinfektion behöver startas, minskar förhoppningsvis även
totalkostnaderna för verket. Mikroorganismer tillväxer främst på ytor och där biohudar
bildats. Den första kritiska punkten för att minska den mikrobilla tillväxten är att
minska uppehållstiden för vattnet i systemet eftersom det tar tid för mikroorganismer att
föröka sig och tillväxa. Med en minskad uppehållstid minskar risken att
mikroorganismerna hinner växa till. Den andra kritiska aspekten är att minimera ytor
där de kan bilda biohudar och växa till. De ytor som är kritiska i detta fall är
lågreservoaren, hydroforen och ledningarna i systemet. Som första åtgärd förespråkas
en kraftig minskning av hydroforens volym för att både minska uppehållstider och ytor.
Hydroforen bör kunna behållas, men rengöring av denna bör ske med jämna mellanrum.
Ett alternativ är att ta bort hydroforen och istället installera en tryckstyrd pump på
ledningsnätet, dock måste lågvattenreservoaren åtgärdas oavsett om hydroforen behålls
eller ej. Vad gäller ledningsnätet finns stora ytor och risk för långa uppehållstider även
här. Ledningsnät är dock mycket dyrt att åtgärda, och det kan vara svårt att göra
kostnadseffektiva förändringar som inte samtidigt försämrar distributionen. Det kan
också finnas möjlighet att i kombination med renovering av lågreservoaren köra en
större mängd än i dagsläget genom den omvända osmosen istället för i snabbfiltret
(ändra fördelningen från 50/50 till till exempel 30/70) och på det viset ytterligare
minska mängden mikroorganismer i vattnet som senare kan tillväxa. Detta skulle också
kunna avhjälpa problem med höga halter fluorid i vattnet. Processen bör optimeras, och
flödesförändringar genom filtret och omvända osmosen utredas närmare. För en grafisk
bild av lösningsförslag se bilaga B. Förhoppningsvis kan ett renare vatten ut från verket
kompensera uppehållstiderna i ledningarna. Om förändringarna lyckas innebär det
reducerade kostnader för kommunen och minskade olägenheter för brukarna. Man kan
även överväga att införa särtaxering i området för att kompensera de höga kostnaderna
för produktion och distribution i området, men man bör vara medveten om att man då
troligen måste införa särtaxering på flera platser i kommunen, vilket även kan medföra
höjda administrativa kostnader. En lösning där vattenkvaliteten ökar, och där detta
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föranleder minskade kostnader för kommunen förespråkas starkt före en lösning där
underskottet finansieras via särtaxering.
Avloppssystemen är en svår fråga i Mäntyvaara, mycket på grund av den bristande
information som finns om dessa. Byn har fem kommunala slamavskiljare med
tillhörande infiltrationsbäddar. Något byggdatum har inte kunnat tas fram, men en bra
gissning är troligtvis att de är byggda under 1950-talet ungefär samtidigt som det
kommunala vattnet. Enbart fyra av de fem slambrunnarna töms i nuläget och huruvida
den femte används är okänt. En annan slamavskiljare töms, men är mer eller mindre ur
funktion på grund av rotinträngningar i utloppet av trekammarbrunnen. Ett av de tre
ledningssystemen är problematiskt då det relativt ofta blir stopp i ledningen vilket
kostar några tusen att åtgärda varje gång. Anledningen att ledningar stockas igen är
många, men låga flöden eller överdimensionering kan vara en delorsak. Om ledningen
är liten i dimension hjälper vattnet till att rensa ledningen bättre, men samtidigt kan
mindre saker fastna. En stor lutning på röret förenklar rensning, men en för liten lutning
på röret är svårt att åtgärda i efterhand. Det finns risk för att det finns sättningar eller
kollapser i röret eftersom det stockas på nästan samma ställe varje gång. I så fall skulle
till exempel en tv-inspektion och en eventuell lyftning/lagning kunna vara en möjlighet
att överväga.
En möjlighet är också att ledningen stockas för att någon på ledningsnätet spolar ner
något olämpligt på ledningssträckan. Om så är fallet, är information ett billigt sätt att
åtgärda problemen, som dock försvåras av möjligheten att personen i fråga kan vara mer
eller mindre mottaglig för informationen (ett exempel på svårighet att nå fram kan vara
om personen lider av någon demenssjukdom). Vad infiltrationsanläggningarna behagar
finns väldigt lite fakta att använda till en analys. De är troligen upprättade på 1950-talet
och garanterat innan 1970 (då de finns inritade på ledningskarta för samhället). Detta
innebär att bäddarna är minst 40 år och troligtvis äldre. Funktionen är därmed troligen
undermålig sedan länge, då infiltrationsanläggningar har en begränsad funktionstid
innan de behöver grävas om eller bytas ut helt. Det är dock kostsamt att gräva om fem
(eller fyra) infiltrationsanläggningar, speciellt om dessa är stora. Anledningen till att det
finns flera avloppssystem är troligen för att slippa pumpa vatten, då dagens system går
helt på självfall. Det finns troligen inget att vinna på att koppla samman de olika vanäten, då detta skulle leda till kostsamma utredningar och ombyggnationer. Det skulle
dessutom innebära att man skulle behöva trycka vattnet till utsläppspunkten från delar
av nätet. Således skulle både energikostnaderna och ledningslängden öka, vilket i
dagens situation inte vore önskvärt. Däremot så borde kommunens anläggningar som
minst följa de lagkrav som ställs gällande avloppsrening. Detta skulle innebära att minst
en slamavskiljare bör bytas, samt att somliga infiltrationsbäddar bör grävas om
alternativt göras om till markbäddar, beroende på de geotekniska förutsättningar som
råder. Ur uthållighetssynpunkt kan varken infiltrationsbäddar eller markbäddar anses
vara optimala, dock är det kalla klimatet och de kraftigt varierande belastningarna svåra
att kombinera med många av de andra reningsmetoderna. Eventuellt skulle fosforfällor
kunna installeras som kompletterande reningssteg, men dessa är inte ännu fullt
utvecklade. Investeringar i fosforfällor skulle dessutom troligen göra större nytta på
andra avloppsanläggningar i kommunen med större vattenmängder. Att göra om
avloppsanläggningarna innebär betydande kostnader, men är en ”engångskostnad”.
Förhoppningsvis kan kostnaderna relativt snart balanseras med besparingar gjorda i
dricksvattenverksamheten.
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7.2 Slutsatser
Det finns idag en mängd olika systemlösningar för såväl dricksvatten- som
avloppsvattenrening. Generella slutsatser om vilka tekniker som är lämpliga är svårt att
dra, då dessa beror helt på platsens förutsättningar. I dricksvattensammanhang beror det
mycket på råvattnets beskaffenhet vilken typ av rening och desinfektion som behövs.
När det gäller avloppsvattenrening är det många faktorer som i högsta grad spelar in,
avloppsvattnets sammansättning, platsens markegenskaper, klimat och recipienten bland
annat.
Min bedömning är att det med dagens lagstiftning går att inskränka verksamhetsområden för vatten och avlopp, och att detta bör göras i Palohournas och i Ritsem.
Inskränkning är däremot inte möjligt (förutsatt att det inte är brukarnas önskan) i
områden där fler än cirka 20 hushåll är anslutna till vatten- och/eller avloppsnätet. Det
är heller inte möjligt där en överlämning av vattentjänsterna till brukarna skulle
innebära att miljö och hälsa riskeras. Där inskränkning inte är möjligt kan kostnader
eventuellt minskas med andra medel. Många mindre va-system, framförallt i
avbefolkade områden har problem med överdimensionerade system. I Mäntyvaara är så
fallet, och många kostnadsposter är förknippade med tidvis dålig vattenkvalitet. Genom
att åtgärda den kraftigt överdimensionerade lågreservoaren samt att se över hur den
befintliga tekniken i verket utnyttjas bör således vattenkvaliteten öka och kostnaderna
minska.
7.2.1 Förslag på ytterligare forskning:
Många glesbygdskommuner dras med höga kostnader för vatten- och avloppshantering,
bland annat på grund av att kommunen har stor yta med få invånare, vilket resulterar i
många och små verk. Mycket av dagens forskning sker på de stora
storstadskommunernas reningsverk, vilket kan vara nog så viktigt, men små kommunala
anläggningar tycks vara eftersatt i forskningen. Vidare forskning syftandes på att lösa
problem och minska kostnader för kommuner med många små vatten- och
avloppsreningsverk skulle vara värdefull. Effektivisering av drift och administration
skulle kunna vara bra fokuspunkter.
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Bilaga A: Gällivare kommunkarta

Figur A1: Gällivare kommun med byarna Mäntyvaara, Palohournas och Ritsem
inringade med rött (i läsordning från höger till vänster).
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Bilaga B: Vattenverket i Mäntyvaara.

Figur B1, ovan: Schematisk bild av vattenverket i Mäntyvaaras nuvarande utformning.
Egen grafik.
Figur B2, nedan: Schematisk bild av ett av lösningsförslagen för vattenverket i
Mäntyvaara. Man kan för att minska kostnaderna ytterligare välja att ta bort
hydroforen och ersätta den med en tryckstyrd pump på distributionsnätet. En alternativ
lösning för reningen är att styra om hela inkommande flödet genom snabbfiltret för att
sedan leda ett delflöde genom den omvända osmosen. Egen grafik.
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Bilaga C: Vattenverken i Ritsem och Palohournas

Figur C1: Schematisk skiss av vattenverket i Ritsem. Egen grafik.

Figur C2: Schematisk bild av vattenverket i Palohournas. Egen grafik.
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