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Grunddel - Administrativa uppgifter 
Huvudman 

Huvudman: Bollnäs kommun 

Organisationsnummer: 212000 - 2361 

Gatuadress: Teknik-, service- och fritidsförvaltningen 

Postnummer, ort: 821 80  BOLLNÄS 

Kontaktperson: Teknisk chef: Anders Aune 

Telefonnummer: 0278 - 250 00 

 
Anläggning 

Anläggningens namn: Bollnäs reningsverk Av 1 Häggesta 

Anläggningsnummer: 2183 - 001 

Fastighetsbeteckning: Häggesta 24:1 

Besöksadress: Häggesta Drängnäs 9205 

Postnummer, ort: 821 41 Bollnäs 

Kommun: Bollnäs 

Kontaktperson i miljöskyddsfrågor: Ylva Jedebäck Lindberg, tel: 0271-57452 

Kontaktperson på plats: Jan Elversson, tel 0278 – 250 73 

E-post: info@helsingevatten.se 

 
Huvudbransch  

MFP: SFS 2013:251 Avloppsreningsanläggning dimensionerad för mer än 2000 pe: 90.10 (B) 

 
Ev övriga branscher och koder 

 

MFP: SFS 2013:251 Anläggning för biologisk behandling av avfall < 500 ton/år: 40.02 

Kod för farliga ämnen: - 

Kod för avgifter: - 

 
Tillsynsuppgifter 

Tillståndsgivande myndighet: Länsstyrelsen  Gävleborgs län 

Tillståndsdatum: Länsstyrelsen  1990-04-18 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen  

Miljöledningssystem: Nej 

 
Bollnäs kommun är ägare och miljöansvarig för de allmänna VA-anläggningarna. Enligt beslut i kommunfullmäktige är 
tekniska nämnden huvudman för de allmänna VA-anläggningarna. Kommunens kontaktperson är teknisk chef, Anders 
Aune, tel 0278-25000.   
Fr o m 2009-04-01 utförs driften av de allmänna VA-anläggningarna av Helsinge Vatten AB, som ägs gemensamt av 
Bollnäs och Ovanåkers kommun. Denna miljörapport har upprättats av Helsinge Vatten AB.   
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Textdel – Huvuddelen av miljörapporten 

  Verksamhetsbeskrivning  1.
De renoveringar som pågått se senaste åren har 
blivit färdiga under år 2018.  
Reningsverkets var tidigare dimensionerat för att 
rena vatten från 30 000 pe från Bollnäs tätort med 
angränsande bebyggelse.  
 
Efter renovering har den dimensionerande 
kapaciteten sänkts till 20 000 pe.  
 
Anläggningen består i tur ordning av mekanisk 
rening med rensgaller och sandfång, därefter kemisk 
förfällning med försedimentering, efter det biologisk 
rening med biofilm på bärarmaterial, efterfällning 
och sedimentering samt slutligen filtrering i 
skivfilter.   
 
PAX XL 215 används som fällningskemikalie. Slam 
från processen förtjockas, rötas och avvattnas 
genom centrifugering. Det renade avloppsvattnet 
avleds till sjön Varpen i Ljusnan. 
 
Bilaga A (tillståndsansökan) redovisar 
reningsprocessen som den var och som den är efter 
ombyggnation.  
  

 Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten utgörs av utsläpp av BOD7 och fosfor till sjön Varpen. 
Utsläppen är reglerade enligt tillståndet. Utsläppsvillkoret uppfylls normalt med god marginal. 

 Verksamheten kan ge upphov till luktstörningar, källor till lukt har så långt det går byggts bort i samband med 
renoveringen.  

 Utsläppen till luft i form av stoft har bedömts vara av sådan omfattning att det inte är störande för 
närboende. 

 Buller sker endast dagtid genom transporter till och från anläggningen och bedöms vara av sådan omfattning 
att det inte är störande för närboende. 
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 Tillstånd och dimensionering 2.
Dimensionering 
I tillståndsansökan och beslutet från 2014 anges att reningsverket är dimensionerat för en årlig belastning av 20 000 
pe. Den dimensionerande belastningen räknats om för att klara rening av upp till 370 m

3
/h, motsvarande ett 

dygnsflöde på 8880 kubikmeter. 
 
För att skona den känsliga biologska reningen vid extrema inflöden har verket konstruerats så att bräddning sker efter 
kemisk förfällning. Bräddning sker när flödet överstiger 900 m

3
/h, motsvarande ett dygnsflöde på 21 600 m

3
/dygn. 

 
Tillstånda 
Aktuellt gällande beslut vann laga kraft 2014-11-06, beslutet behövde tas i anspråk inom 18 månader, dvs före 2016-
05-06, och har dnr 551-1034-2014. Tillståndsbeslutet gäller en genomsnittlig maximal veckobelastning på högst 25 000 
personekvivalenter. 
 
Dimensionerad belastning vs tillståndsgiven belastning 
Verket är dimensionerat för 20 000 pe, men tillståndsansökan tillåter 25 000 pe. 
 
Detta har sin grund i att belastningen på reningsverket under flera år har legat på runt 16 000 pe. Antalet anslutna 
personer är runt 15 000 pe och man förväntar sig inte någon större tillväxt av antalet anslutna personer. Vid 
projektering av renoveringen valde man därför att dimensionera maskinutrustning och fastighetsinstallationer för 20 
000 pe.  
 
Till saken hör att verket sedan tidigare var dimensionerat för 30 000 pe och att man fortfarande använder samma 
bassänger. Ett av de viktigaste stegen, den biologiska reningen har modifierats till rening med biofilm på bärarmaterial. 
För att uppnå dimensionering för 20 000 pe så räcker det med att fylla reningsbassängen till 43% med bärarmaterialet. 
Den biologiska reningen kan enkelt dimensioneras upp till en rening motsvarande 26 000 pe genom att andelen 
bärarmaterial ökas till en fyllnadsgrad på 55%.  Bottenluftarna i bassängerna är väl tilltagna och beräknas klara 
belastningstoppar på upp till 30 000 pe. 
 
För att vara förberedd för möjligheten att samhället växer i storlek samt att kunna expandera ledningsnätet och 
ansluta fler abonnenter så har man i ansökan valt att ansöka om tillstånd för utsläpp för 25 000 pe, detta eftersom det 
med enkla medel går att öka reningskapaciteten i reningsverket. 
 
Tillfälliga utsläppsvillkor 
Helsingevatten har valt att ta tillståndsbeslutet i anspråk med start från och med 2016-01-01. Men eftersom pågående 
ombyggnation på Häggesta reningsverk har dragit ut på tiden så ansökte Helsingevatten i början av år 2016 om 
”tillfällig ändringar i utsläppsvillkoren”. Se ansökan med Helsingevattens reg.nr HVAB-2016-015. Helsingevatten 
föreslog att som utsläppsvillkor skulle de rikt- och gränsvärden som finns i det gamla beslutet gälla. Vår ansökan 
beviljades i Länsstyrelsens beslut daterat 2016-04-17 Dnr: 555-1331-2016, dossnr 2183-001.  
 
De tillfälliga utsläppsvillkoren för besvärande lukt gäller fram till slutet av år 2017. 
De tillfälliga utsläppsvillkoren gällande fosfor och BOD gäller fram till slutet av 2018. 
 
Under 2017 ansökte Helsingevatten om dispens för att överskrida ovan nämnda tillfälliga utsläppsvillkor, dvs de 
riktvärden som anges i det gamla tillståndsbeslutet. Detta beviljades av Länsstyrelsens i beslut daterat 2017-03-29  
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Dnr: 817-2017, Dossnr: 2183-001.  
 
Denna dispens gäller fram till slutet av år 2017. 
Dispensen förnyades i ett beslut från Länsstyrelsen daterat 2018-01-11  Dnr: 7833-2017, Dossnr: 2183-001.  
Dispensen gäller endast för riktvärden på 0,5 mg fosfor/l och max 15 mg BOD/l. Försiktighetsåtgärder skall vidtas så att 
aktuella gränsvärden klaras.  
 
Samtidigt förelade Länsstyrelsen Helsingevatten att utföra utökad provtagning av E-koli och intestinala enterokocker på 
utgående avloppsvatten, två gånger i månaden under perioden juni till september.  
 
Miljörapport för 2018 kommer att upprättas med det nya tillståndet som grund, men med utsläppsvillkor för fosfor och 
BOD som gäller i det gamla tillståndet, undantaget av att det finns dispens från riktvärdet för fosfor och BOD. 
 
 
Tillståndsbeslut 

Datum Beslutande myndighet  

2014-10-01 
Dnr: 551-1034-2014 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, 
Miljöprövningsdelegationen 

Tillståndet gäller en maximal genomsnittlig veckobelastning på 
högst 25 000 pe.  

2016-04-27 
Dnr: 555-1331-2016 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Tillfälliga utsläppsvillkor till luft som gäller fram till 2017-12-31 
Tillfälliga utsläppsvillkor till vatten som gäller fram till 2018-12-31 

2017-03-29 
Dnr: 817-2017 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Dispens från ovan angivna tillfälliga utsläppsvillkor gällande fosfor 
och BOD. Reningsverket får överskrida riktvärdet fram till och med 
2017-12-31.  

2018-01-11 
Dnr: 7833-2017 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Förnyad dispens från ovan angivna tillfälliga utsläppsvillkor gällande 
fosfor och BOD. Reningsverket får överskrida riktvärdet fram till och 
med 2018-12-31.  
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 Anmälningsärenden beslutade under året  3.

Datum Beslutande myndighet Ärende 

   

   

   

   

 

 Andra gällande beslut  4.

Datum Beslutande myndighet Ärende 

2018-01-11 
Dnr: 7833-2017 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Förnyad dispens från ovan angivna tillfälliga utsläppsvillkor gällande 
fosfor och BOD. Reningsverket får överskrida riktvärdet fram till och 
med 2018-12-31.  

2018-02-14 
Dnr: 41-2018 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Beslut gällande rapportering av bräddning på ca 43 964 m3 den 15-
22 december 2017. Denna bräddning har redovisats i 2017 års 
miljörapport. 

2018-02-14 
Dnr: 309-2018 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Beslut gällande rapportering av bräddning på ca 2000 m3 torsdagen 
18 Januari 2018. 

2018-02-16 
Dnr: 5780-2018 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Beslut gällande rapportering av bräddning på ca 1776 m3 den 17 
oktober 2017.  Denna bräddning har redovisats i 2017 års 
miljörapport. 

2018-06-15 
Dnr: 5780-2018 
Dossnr: 2183-001 

Länsstyrelsen Beslut gällande miljörapport för år 2017 

 

 Tillsynsmyndighet:  5.
Namn: Länsstyrelsen Gävleborg 
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 Tillståndsgiven och faktisk belastning 6.
Tillståndsgiven belastning är 25 000 pe räknat som genomsnittlig maximal veckobelastning.  
 
Den omgivande tätbebyggelsen har uppskattats kunna ge upphov till en maximal genomsnittlig veckobelastning på ca 
21 000 pe (se memo HVAB-2018-030). Uppgiften är ett förslag som utarbetats av Anna Peters på Naturvårdsverket. 
Både Länsstyrelsen och Helsingevatten har godtagit detta förslag.  
 
Den genomsnittliga dygnsbelastningen har beräknats till ca 15 419 pe för år 2018. 
 
Underlaget utgörs av 26 prover från inkommande provtagning. Det flödesvägda medelvärdet för inkommande BOD-
innehåll multipliceras med total mängd renat vatten. Denna summa delas med 365 och omvandlas till antal pe genom 
att dividera med 70 g BOD/person. Man erhåller då den genomsnittliga dygnsbelastningen. 
 
BOD-belastning  
BOD-belastning i inkommande flöde motsvarar ca 16 000 pe, både räknat mot BOD-halt och mängd fakturerat vatten.  

Parameter  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ink. BOD7 kg/d  1341 910 1162 1035 1025 964 992 1103 1036 

Medel dygnsbelastning (pe)*  19152 12994 16604 14785 14642 13785 14 171 15 756 15 418 

Pe. (deb. avloppsvatten)**  15756 16273 16095 15857 16099 15836 16 350 15 788 14 809 

*I tabellen ovan räknas med 0,070 kg BOD7/person och dygn. 
** I tabellen ovan räknas med 0,175 liter per person och dygn.  
 

  

Befolkningsmängden i området för 
Bollnäs ledningsnät kan uppskattas 
grovt med verktyget 
http://gis4.gavle.se/befostat.  
 
Området till vänster är en väldigt 
grov avgränsning av 
avloppsledningsnätet och innehåller 
sannolikt flera fastigheter som inte 
är anslutna.  
 
Antalet personer inom området 
uppgår till ca 14 000 st,  

 

  

http://gis4.gavle.se/befostat
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Behandling av inkommande externslam  
Utöver inkommande avloppsvatten tar verket emot och avvattnar externslam från Simeå, Kilafors, Segersta och Hällbo 
reningsverk samt enskilda avloppsanläggningar, främst trekammarbrunnar.   Under 2018 mottogs 11 281 m³ slam från 
enskilda avloppsanläggningar. Från de mindre reningsverken lämnades 2164 m³ slam från Kilafors, 362 m³ från 
Segersta och 336 från Hällbo. Simeå reningsverk har från och med 2017 börjat lämna sitt slam till reningsverket i Arbrå.   
 
Slammet från de små reningsverken går direkt till slamblandningskammaren.  
Slammet från privata trekammarbrunnar tas först emot vid externslammottagningen. Där genomgår det 
rensavskiljning innan det går vidare till externslamkammaren, därifrån går det vidare till slamblandningskammaren.  
 
I slamblandningskammaren blandas slam från reningsverkets olika processer med slam från privata slamavskiljare och 
slam från de små reningsverken. Efter det går slammet vidare till förtjockare och sedan rötning.  
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  Gällande villkor i tillstånd  7.

 

Villkor 1.  
Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten 
bedrivas i huvudsak i enlighet med vad sökanden har 
angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 
ärendet. 
 

Kommentar 
Verksamheten bedrivs i enlighet med vad som angivits i 
ansökningshandlingar, med hänsyn tagen till pågående 
ombyggnation.  
 
 
 
 
 

Villkor 2.  
Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i 
sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att 
reningsanläggningens funktion sätts ner, slamkvaliteten 
försämras eller olägenheter uppkommer i recipienten 

Kommentar 
Förbud mot tillförsel av industriellt avloppsvatten finns i 
ABVA.  

Villkor 3.  
Resthalterna i det samlade utsläppet från reningsverket, 
både behandlat och bräddat avloppsvatten, får som 
begränsningsvärde inte överstiga 10 mg BOD7/l och 0,3 
mg Ptot/l räknat som medelvärde per kvartal.

1
 

 
Tillfälliga utsläppsgränser enligt beslut 2016-04-27 

2. Resthalter i det behandlade avloppsvattnet 
får som riktvärde ej överstiga 0,5mg/l för 
fosfor (tot-P) och 15 mg/l för BOD7, 
beräknat som månadsmedelvärde 

 

Kommentar 
Månadsmedelvärdet för BOD överskrider det tillfälliga 
riktvärdet på max 15 mg/l i mars.  Se bilaga 2 
 
Månadsmedelvärdet för fosfor inte det tillfälliga 
riktvärdet på max 0,5 mg/l.  Se bilaga 2 
 
Länsstyrelsen har utfärdat en dispens som tillåter 
överskridande av riktvärde under ombyggnadsperioden.  

Villkor 4.  
Utsläppet av totalfosfor från reningsanläggning, 
inkluderande avloppsvatten bräddat efter minst ett 
reningssteg, får inte överstiga 2 ton per kalenderår. 
 
Tillfälliga utsläppsgränser enligt beslut 2016-04-27 

3. Mängden tot-P och BOD7 i det behandlade 
avloppsvattnet får som gränsvärde ej 
överstiga 5,3 kg/dygn respektive 158 
kg/dygn beräknat som årsmedelvärde. 

 

Kommentar 
  
2 ton/år motsvarar 5,5 kg/dygn fosfor per dygn 
 
 
Årsmedelvärdet klarar de tillfälliga utsläppsgränserna på 
dygnsmedelvärde max 5,3 kg fosfor dygn och 158 kg 
BOD per dygn  

                                                                 
1
 Om ett begränsningsvärde överskrids ska kommunen inom 10 dagar efter att detta konstaterats underrätta 

tillsynsmyndigheten och redovisa vilka skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som kommunen vidtagit och 
ämnar vidta för att överskridandet inte ska upprepas. 
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Villkor 5.  
Utgående luft från grovrening och slamhantering inomhus ska 
genomgå rening för luktreduktion 
 

Kommentar 
Uppfyllt 

Villkor 6.  
Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger 
upphov till högre ekvivalent ljudnivå som begränsningsvärde 
utomhus vid bostäder än:  
 
50 dB(A) vardagar dagtid (07-18) 
40 dB(A) nattetid (22-07) 
45 dB(A) övrig tid. 
Momentana ljud nattetid får inte överstiga 50 dB(A).  
 
Kontrollen ska ske så snart det skett förändringar i 
verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller på 
tillsynsmyndighetens begäran. 
Vid ombyggnadsarbeten som kan påverka ljudnivån ska 
tillsynsmyndigheten underrättas i god tid innan sådana arbeten 
ska utföras. Tillsynsmyndigheten får medge tillfälliga ändringar 
av bullervillkoren. 

Kommentar 
Inga klagomål på buller har förekommit 

Villkor 7.  
Införande av nya processkemikalier ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten. Anmälan ska ske senast sex veckor innan 
bytet genomförs. 

Kommentar 
Anmälan skickas in om permanent byte av 
processkemikalie sker.  
Provkörning med annan fällningskemikalie sker vid 
sällsynta tillfällen, vid dessa tillfällen meddelas 
Länsstyrelsen.  

Villkor 8. 
Flytande kemikalier och flytande farligt avfall ska förvaras på 
tät invallad yta under tak. Ytorna ska vara beständiga mot det 
som förvaras. Invallningen ska inrymma minst hela den största 
behållarens volym samt minst 10 % av övriga förvarade 
behållares volym. 

Kommentar 
Kemikalier och flytande avfall förvaras på tät 
invallad yta under tak. 

Villkor 9. 
Annat avfall än farligt avfall får tas emot för biologisk 
behandling motsvarande en mängd på 500 ton/år. 

Kommentar 
Normalt tas ca 350 kubikmeter fettslam emot för 
behandling per år. Under år 2018 har slammet 
istället lämnats till annan entreprenör för 
behandling. 
Vattenhalten hos fettslammet är vanligtvis mycket 
hög eftersom fettavskiljaren töms helt och den 
största volymen består av vatten.   
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Villkor 10. 
Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten, akut maskinhaveri 
eller vid tillförsel av ämnen i avloppsvattnet som kan påverka 
reningsprocessen i verket så allvarligt att reningsverket helt 
eller delvis måste tas ur drift, får tillsynsmyndigheten medge 
tillfälliga ändringar i verksamheten och gällande utsläppsvillkor. 
Kommunen ska i god tid underrätta tillsynsmyndigheten om 
och när sådana arbeten ska utföras. Vid akuta åtgärder som 
inte kunnat förutses ska tillsynsmyndigheten snarast 
underrättas. 

Kommentar 
Ombyggnation är mer eller mindre klar, några små 
finjusteringar återstår.  
Länsstyrelsen är underrättad om dessa 
ombyggnationer.  

Villkor 11.  

Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över, 

underhållas och åtgärdas i syfte att begränsa 

inläckaget av vatten och förhindra utsläpp av 

obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten 

genom nödutsläpp eller bräddning. Till grund för detta 

arbete ska det finnas en åtgärdsplan som ska inlämnas 

till tillsynsmyndigheten senast 6 månader efter att 

tillståndet tagits i anspråk. Planen ska sedan revideras 

minst vartannat år. 

Åtgärdsplanen ska innehålla identifierade förbättringsbehov 
med tidplan för åtgärder och ansvarig för genomförande  

 
Det finns en åtgärdsplan som sträcker sig över 10 
år. Åtgärdsplanen uppdaterades/skapades år 2016 
 
Se Länsstyrelsens beslut: Dnr 555-4780-
2016/2183-001 

Villkor 12.  
Om verksamheten eller någon del av verksamheten avvecklas 
ska avvecklingen omfatta genomförande av utredningar som 
behövs för att kunna avgöra om verksamheten har gett upphov 
till en föroreningsskada enligt 10 kap 1 § miljöbalken. Om 
verksamheten orsakat sådan skada ska lämpliga 
efterbehandlingsåtgärder utredas och genomföras. 
Utredningar ska utföras i samråd med tillsynsmyndigheten 

Kommentar 
Det finns idag inga planer på att avveckla 
verksamheten.  

Villkor 13.  
Om verksamheten i sin helhet upphör ska detta i god tid före 
nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten 

Kommentar 
Det finns idag inga planer på att lägga ned 
verksamheten. 
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 Sammanfattning av mätningar, beräkningar mm 8.
(Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar för att bedöma verksamhetens 
påverkan på miljön och människors hälsa) 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter 

Av Naturvårdsverkets föreskrifter är två föreskrifter riktade speciellt till kommunala reningsverk. 
1. NFS 2016:6: Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. 
2. SNFS 1994:2: Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 

 

NFS 2016:6: Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 
På inkommande avloppsvatten tas två prov per månad antingen i form av dygnsprov eller i form av veckoprov.   
På utgående avloppsvatten ett per vecka antingen i form av dygnsprov eller i form av veckoprov.   
 
Vid de tillfällen provresultatet har rapporterats som ”mindre än rapporteringsgräns” (< x mg/l) så har 
rapporteringsgränsen använts som numeriskt värde. Följande analyser ska minst utföras.   
 

 COD, BOD7, P-tot, N-tot  

 Ammoniumkväve  

 Bly, kadmium, krom, koppar, nickel, kvicksilver och zink 
 
Analysschemat följer tabell 4 och 5 i NFS 2016:6. Utöver dessa utförs även analys av aluminium, suspenderad substans, 
och pH på utgående vattenflöde.  För analyser av uttagna prov anlitades Eurofins som är ackrediterade av SWEDAC. 
 
Vid rapportering beräknas ett flödesvägt årsmedelvärde för utgående avloppsvatten enligt nedanstående formel. 
 

∑ koncentration∗provdygnsflöde

∑ provdygnsflöden
=

massa /år

flöde/ år
=mg / l

 
 
För att beräkna kg BOD och fosfor som släpps ut per dygn multipliceras ovanstående medelhalter med totalt årsflöde 
och delas sedan med 365.  Analysresultat redovisas i bilaga Y enligt bilageförteckning. 
 
SNFS 1994:2: Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket,  
Reningsverket levererar idag inget slam till jordbruk. Slammet används för närvarande till deponitäckning. Föreskriften 
ställer krav att utföra följande analyser på producerat slam.  
 

 Torrsubstans och glödgningsförlust, pH  
 Totalfosfor, Totalkväve, Ammoniumkväve (NH4-N) 
 Hg, Cd, Pb, Cu,. Zn, Cr och N 
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Utvärdering av analysresultat på utgående avloppsvatten 

 

Riktvärde för månadsmedelvärden 
 
Villkor nr 3 har tillfälliga utsläppsvillkor som anger 
riktvärden där medelvärdet per månad för BOD får 
vara max 15 mg/l 
 
Flera av analysresultaten för BOD har överskridit 
riktvärdet och månadsmedelvärdet för mars ligger 
över riktvärdet. 
 
Villkor nr 3 har tillfälliga utsläppsvillkor som anger 
riktvärden där medelvärdet per månad för fosfor får 
vara max 0,5 mg/l. 
 
Individuella analysresultat har överskridit eller 
tangerat riktvärdet vid tre tillfällen. 
Månadsmedelvärdet är inte överskridits.  
 
Att månadsmedelvärdet ligger över riktvärdet beror 
på den pågående ombyggnationen av reningsverket. 
Reningsverket har dispens att överskrida riktvärdet 
under perioden för ombyggnation.  
 

 
 
 

 
  

Gränsvärde - Årsmedelvärde 
Villkor nr 4 har tillfälliga utsläppsvillkor som anger att  
 
”Mängden tot-P och BOD7 i det behandlade 
avloppsvattnet får som gränsvärde ej överstiga 5,3 
kg/dygn respektive 158 kg/dygn beräknat som 
årsmedelvärde ” 
 
BOD-utsläppet ligger på 68 kg/dygn och 
fosforutsläppet ligger på 1,6 kg/dygn. 
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Analysresultat – Metaller i inkommande och utgående vatten.  
Mätningar av metallhalt på utgående avloppsvatten har skett under lång tid i enlighet med föreskrifter. Mätning av 
metallhalt på inkommande vatten har skett sedan 2012. Här sammanfattas analysresultaten för alla prover sedan 
2012. I emissionsbilagan redovisas endast resultat från 2017. 
 
Årsmedelvärdet är beräknat med hänsyn till flöde vid provtagningstillfället. Vid de tillfällen resultatet har rapporterats 
med ”mindre än rapporteringsgräns (<x)” så används rapporteringsgränsen som numeriskt värde.  Kvicksilver är nästan 
uteslutande rapporterat som <0,1 mikrogram/liter vilket leder att mängden kvicksilver är överskattad och beräkning av 
avskiljningsgrad blir felaktig. 
 

Inkommande flöde, Medelvärden  

 Antal prov Bly,Pb Kadmium,Cd Koppar,Cu Kromtot,Cr Kvicksilver,Hg Nickel,Ni Zink,Zn 

  mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l 

2012 8 1,90 0,11 26,55 17,76 0,10 10,45 79,51 

2013 6 1,21 0,07 14,97 8,69 0,11 5,79 60,55 

2014 6 1,74 0,10 37,87 10,67 0,11 11,97 96,59 

2015 6 2,98 0,14 55,6 13,6 0,11 11,7 128,3 

2016 6 3,03 0,17 47,8 6,3 0,11 4,0 129,6 

2017 6 2,3 0,15 44,4 7,6 0,11 9,5 114,3 

2018 6 2,1 0,13 28,2 2,0 0,12 2,9 94,2 

         

Utgående flöde, Medelvärden 

 Antal prov Bly,Pb Kadmium,Cd Koppar,Cu Kromtot,Cr Kvicksilver,Hg Nickel,Ni Zink,Zn 

  mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l mikrog/l 

2012 14 0,21 0,05 3,09 7,69 0,11 9,10 19,5 

2013 12 0,42 0,02 6,37 1,04 0,10 6,14 24,1 

2014 12 1,65 0,03 5,71 1,51 0,10 6,95 40,6 

2015 12 0,23 0,02 4,52 1,0 0,10 6,68 22,8 

2016 12 0,5 0,10 3,55 1,01 0,10 7,61 18,3 

2017 12 0,5 0,1 4,8 2,0 0,10 10,3 33,6 

2018 12 0,5 0,1 5,2 0,7 0,1 7,3 24,9 

         

Procentuell avskiljning 

  Bly,Pb Kadmium,Cd Koppar,Cu Kromtot,Cr Kvicksilver,Hg Nickel,Ni Zink,Zn 

2013  65 % 63 % 57 % 88 % ej relevant ej relevant 60 % 

2014  6 % 73 % 85 % 86 % ej relevant 42 % 57 % 

2015  92 % 85 % 91 % 92 % ej relevant 42 % 82 % 

2016  94 % 42 % 93 % 84 % ej relevant ej relevant 86 % 

2017  76 % 30 % 87 % 72 % 7 % ej relevant 94 % 

2018  75 % 20 % 81 % 55 % 13 % Ej relevant 73 % 
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Redovisning av resultat från mikrobiologiska kontroller 
Länsstyrelsen har i samband med ”dispens att tillfälligt överskrida utläppsvillkor” satt villkoret att Helsingevatten skall 
utföra extraanalyser av E.Coli och Intestinala enterokocker på utgående renat avloppsvatten hos Häggesta reningsverk.  
 
I brist på värden att utvärdera resultaten mot så jämförs resultaten med krav för badvatten. Jämförelsen visar att det 
utgående avloppsvattnet den 15 augusti skulle uppfylla klassen tjänligt med anmärkning och alltså vara badbart (det är 
ändå inget vi skulle rekommendera). Vad det gäller intestinala enterokocker så uppfylls kravet ”tjänligt” vid tre 
tillfällen. 
 
Nedanstående tabell redovisar de resultat som uppmätts.  
 

Provnummer Provtagningsdatum E. coli (/100 ml) 
Intestinala enterokocker 

(cfu/100 ml) 

177-2018-06070821 2018-06-07 7300 10 

177-2018-07031279 2018-07-03 13000 < 10 

177-2018-07180961 2018-07-18 27000 12000 

177-2018-07310787 2018-07-31 13000 3400 

177-2018-08151569 2018-08-15 850 89 

177-2018-08291441 2018-08-29 4871 990 

177-2018-09121933 2018-09-11 20000 3700 

177-2018-09261386 2018-09-25 14000 890 

 
Klassificering av badvatten 

 Gränsvärden  
E. coli  

(/100 ml) 
Intestinala enterokocker 

(cfu/100 ml) 

 Tjänligt <100 <100 

 Tjänligt m anm. >100-1000 >100-300 

 Otjänligt >1000 >300 

 
 
Resultat från Slamanalyser 
Från Häggesta reningsverk skickas avvattnat slam till Borab. Vid mottagning på Borab vägs slammet, sammanlagt har 
Borab tagit emot 2 236 855 kg slam.  
Slammet håller ca 25 % torrhalt och vikten är 567 ton räknat som torrsubstans (TS). Under året togs sex slamprover ut.   
 
 
Slammets kvalitet vid gödsling på åkermark.  
Bedömningen baseras sig på slammets innehåll av tungmetaller.  Naturvårdsverket har satt upp gränsvärden som inte 
får överskridas när man gödslar med slam. Samtliga prover klarar de gränser som satts för tungmetallinnehåll som 
anges i SFS 1998:944 vid jordbruksanvändning 
 
Nedanstående diagram visar naturvårdsverkets gränsvärden enligt SFS 1998:994 och i relation till värden som labbet 
analyserat fram.  
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Gränsvärde SFS 1998:994 

Maximalt  mg/kg*TS 

Bly 100 

Kadmium 2 

Koppar 600 

Krom 100 

Kvicksilver 2,5 

Nickel 50 

Zink 800 
 

 
Baserat på innehållsförteckningen för fällningskemikalien så kommer en stor andel av slammets innehåll av koppar, 
krom och nickel från fällningskemikalien. Om man önskar minska mängden av dessa metaller i slammet bör en enkel 
första åtgärd vara att byta till en renare fällningskemikalie. 
 
Analysresultat och medelvärden från slamanalyser presenteras i bilaga 4.  
 
Revaq  
Revaq är ett kvalitetsystem som syftar till att förbättra slammets kvalitet vid spridning på åkermark. Revaq skärper 
kraven på slammet ytterligare jämfört med de gränser Naturvårdsverket satt.  
 
Kadmium/fosforkvot 
Kvoten kadmium i förhållande till mängden fosfor i slammet är ca 28 mg kadmium/kg fosfor, vilket gör att verket inte 
skulle klara en Revaq-certifiering.  Gränsen för år 2018 är 25 mg kadmium/kg fosfor.  Denna gräns kommer att skärpas 
ytterligare med en enhet per år fram till år 2025. Gränsvärdet för kadmium/fosforkvoten kommer då att vara 17 mg 
kadmium/kg. Avloppsslam kan i de flesta fall inte nå en mycket lägre kvot än ca 17 på grund av att maten vi äter 
tenderar att ha den kvoten.  
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Ledningsnät och pumpstationer 
Bilaga 5 redovisar längder och utfört arbete på ledningsnätet tillhörande Bollnäs reningsverk.  
 
Bollnäs spillvattennät omfattar drygt 133 km ledningar, varav 11 km är trycksatta ledningar. Totalt finns 26 st objekt 
upptagna på GIS-kartan som avloppspumpstationer. Av dem finns 20 st ute på spillvattenhuvudledningsnätet. 
Resterande objekt, 6 st stationer är av typen LTA-pumpstation (LågTrycksAvlopp). Dessa pumpar vidare avloppsvatten 
från en eller möjligen två fastigheter, samtliga drivs i privat regi. Det sista objektet är SPU104 vilket är en kasun med 
dykarledning som går in till Bollnäs reningsverk. 
 
Utbyggnad och underhåll av ledningsnätet 
Det finns en 10-årsplan för förnyelse och renovering av ledningsnätet. Planen upprättades 2016 och skall uppdateras 
under 2019. Vid arbetet med ledningsnätet eftersträvas bortkoppling av takavlopp samt utbyggnad av 
dagvattenledningar.  
 
Avloppsstopp på ledningsnätet  
De störningar och avbrott som inträffar registreras i Geosecma. De störningar som registreras knyts till en adress och 
ger därmed en tydlig visuell återkoppling i GIS-kartan. Antalet avloppsstopp redovisas i bilaga 5. 
 
Utbyggnad och underhåll vid pumpstationer 
I budgetplaneringen ingår åtgärder för förnyelse och renovering av pumpstationer. 
Normalt underhåll med målning av fasader, nya dörrar och byte av backventiler etc. 
Årets underhåll på pumpstationer redovisas i bilaga 5 
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Flödesmätningar och beräkning av inläckage 

Inkommande flöde, nederbörd, vattenföring och ovidkommande vatten 
 
Kontroll av avloppsvattenflödet sker genom kontinuerlig mätning på utgående avloppsvatten. Bräddpunkt finns där 
volym bräddat vatten mäts.  Nedanstående tabell presenterar behandlad mängd avloppsvatten, fakturerad mängd och 
inläckage.  
 
Nederbörd, inkommande, producerat, debiterat och ovidkommande vatten 

Parameter 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Årsnederbörd (mm) 562 499 474 406 439 402  597 477 

Ink. vatten (m
3
) 2 958 878 2 596 007 2 596 325 2 517 986 2 453 120 2 598 925 2 558 221 2413074 2 209 142 

Deb.avloppsvatten (m
3
) 1 006 393 1 039 423 1 028 065 1 012 884 1 028 348 1011493 1 044 379 1008463 999 467 

Inläckage (m
3
) 1 952 497 1 527 993 1 568 260 1 505 102  1 424 772 1 487 432 1 513 842 1404611 1 219 675 

Inläckage (%) 66% 60% 60% 60% 58% 60% 59% 58% 55% 

Inläckage (m
3
/km+dygn) 40,5 31,7 32,5 31,2 29,2 30,5 33,6 31,2 27,1 

 

Diagrammet nedan gäller 2016 och visar det sammanlagda inläckaget i kubikmeter per km huvudledning för hela 
Bollnäs kommun i jämförelse med resten av landets kommuner.  Slutsatsen man kan dra är att med hänsyn tagen till 
ledningslängden så är inläckaget i Häggestas ledningsnät lite högre än riksmedlet. 
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Granskning av dygnsflöden och fördelning mellan tillfälliga och konstanta källor 

 

Till vänster syns inkommande dygnsflöde på Häggesta 
reningsverk. Uppgifterna första halvåret är till stor del 
”professionella gissningar” eftersom flödesmätaren var 
bortkopplad pga ombyggnation. Flödesmätaren togs i drift 
2018-06-20 
 
.  
 
Inläckaget på ledningsnätet kan grovt delas upp i två 
kategorier.  

1. Tillfälliga/Snabbt inläckage, vid t ex snösmältning och 
regnväder.  

2. Konstant/långsamt inläckage, via t ex otäta fogar i rör 
eller brunnar och dräneringar. 

 
 
Vid de perioder när inflödet i reningsverket planar ut och antar någon form av ”baslinje” kan man resonera att 
bidraget från snabbt inläckage är försumbart. Då kan vi beräkna mängden inläckage som kommer via otäta fogar och 
dräneringar.  
Basflödet kan beräknas genom att välja den månad som har lägst inkommande flöde, i detta fall November då är även 
flödesmätaren i drift.  
Basflödet kan också beräknas genom att ta fram medelvärdet för exempelvis de 5 dygn som har det lägsta flödet.   
Vi känner också till fakturerad volym under 2018. Det kan vi räkna om till en fakturerad volym på 2711 kbm/dygn. 
 

Medelvärdet av: Inkommande 
kbm/dygn 

Fakturerad volym 
Kbm/dygn 

Beräknat 
inläckage 

Inläckagets del 
av basflödet 

Inläckage som 
kbm/km*dygn 

5 lägsta dygn 4169 2711 1459 35% 11,8 

November 5234 2711 2523 48% 20,4 

 
Beräkningarna visar att ledningsnätet för Häggesta reningsverk är i behov av underhåll och tätning. Nära hälften av 
basflödet i november kommer från inläckage. 
 
Det är svårt att göra någon uppskattning av vårflodens andel av inläckaget eftersom det saknas exakta värden på 
inkommande flöde för första delen av året.  
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Bräddningar 

 
Bräddning vid reningsverket  
Sker normalt efter kemiskfällning och försedimentering.  
Under året har reningsverket bräddat vid ett flertal tillfällen, sammanlagd bräddad volym är 14 654 m3

.
 

 

 Volym m3 Orsak Provuttag Rapport 

2018-01-18 2000 ombyggnation ja HVAB-2018-010 

Start: 2018-05-07 
Provuttag: 15 maj 
Slut: 2018-05-21 

 
2250 
 

 
snösmältning 

 
Ja, 1 st 

HVAB-2019-024 

2018-06-22 
2018-06-28 

423 
315 

Driftstörning 
Driftstörning 

Nej 
Ja, 2018-06-28 

HVAB-2018-028 

2018-10-31 4500 Höga flöden Ja, men ej analyserat HVAB-2018-044 

2018-11-04 
2018-11-07 

1394 
154 

Driftstörning 
Driftstörning 

Ja 
ja 

HVAB-2018-044 

2018-12-03 till 
2018-12-06 

2118 Driftstörning ja HVAB-2018-044 
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Bräddning på ledningsnät och pumpstationer 
Vissa av pumpstationerna bräddar nästan varje år i samband med snösmältning och kraftiga regnväder. Oftast sker 
det under kontinuerlig drift och då är det mycket svårt att uppskatta volymen bräddat vatten.  
Vid andra tillfällen stänger man manuellt av pumparna för t ex underhållsjobb. Vid dessa tillfällen är bräddningen ofta 
100 % och man kan uppskatta mängden bräddade näringsämnen genom att använda schablonvärden för 
näringsinnehåll och räkna ut mängden med utgångspunkt från ett medelvärde på fakturerad volym avloppsvatten. Vi 
vet nämligen vilka kunder som är anslutna uppströms om pumpstationen och hur mycket avloppsvatten de 
producerar per år. 
 
Inga pumpstationer har bräddat pga avstängning under året. 
 
Beräkningar för omvandling från bräddat tid till bräddad volym 
Ingen av våra pumpstationer mäter bräddad volym i form av tid. I stället mäts hur lång tid bräddningen pågår.  
 
Ett sätt att uppskatta mängden bräddat vatten är genom att använda en metod som baseras på Hågesta-modellen. 
Hågestamodellen beskrivs på sida 18 i rapport 2009:1, publicerad av länsstyrelsen Gävleborg.  Och har följande 
uppbyggnad.  
  

 pe uppströms 
* TOT QV * 0,5* 

avl(h)                                      

 pe vid verket 8760 

 
Idén kommer från en modell som man använt på Hågesta reningsverk i Sollefteå, där man antar att 50 % av flödet vid 
en bräddpunkt/pumpstation bräddar. För att beräkna flödet vid pumpstationen använder man uppgifter om antal pe 
uppströms på ledningsnätet och antal pe anslutna till reningsverket 
 
Formeln förutsätter att man har samma utspädningsgrad (inläckage i alla grenar av nätet) och passar bra när man inte 
har kännedom om mängden producerat spillvatten. Om man har kännedom om mängden producerat spillvatten så 
kan första delen av formeln förenklas.  
 

Qbrädd = Flödet genom pumpstationen  * 0,5* 
avl(h)                                      

8760 

 
Helsingevatten kan via kundregistret få fram uppgift om fakturerat mängd avloppsvatten hos varje ansluten 
anläggning. Det betyder att vi kan få fram en summa på fakturerad volym som strömmar genom var och en av 
pumpstationerna. Denna volym kan alltså läggas in i ovanstående formel. 
Volymen kan också användas för att räkna ut hur många procent av total fakturerat volym som passerar var och en av 
pumpstationerna.  
 
Förutsatt ett enhetligt inläckage över ledningsnätet så kan vi utifrån procentsatsen och den totala mängden 
behandlat avloppsvatten på reningsverket räkna ut hur många kubikmeter som passerade en viss pumpstation 
På samma sätt kan man med utgångspunkt från inkommande dygnsvolym få ett mått på hur många kubikmeter som 
strömmade genom en viss pumpstation under t ex ett dygn då vi registrerat bräddningar. Därigenom kan vi få ett mått 
på hur många kubikmeter som passerat under de timmar  som bräddning pågått.  
 
Vid denna punkt i resonemanget måste vi bestämma hur stor del av flödet som bräddar när det bräddar. 
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Hågestamodellen räknar med en bräddningsrad på 50%. För enkelhetsskull använder vi den andelen även vid våra 
beräkningar. 
 
Näringsämnen i bräddat vatten. 
När bräddning pågår så är avloppsvattnet väldigt utspätt. Utspädningsgraden går att beräkna med ovanstående 
uppgifter. Med hjälp av schablonvärden för normalsammansättning hos avloppsvatten och så kan man i sin tur räkna 
fram koncentrationen i av näringsämnen i det utspädda vattnet.  
 
Osäkerheter 
Den beskrivna metoden har flera osäkerhetsmoment som man ska vara medveten om  

1. Fakturerad volym hos kunderna varierar, dvs är inte lika stor varje dygn. Den volym som används är 
ett medelvärde baserat på årsförbrukningen.  

2. På samma sätt kan timflödet skilja sig åt mycket mellan lunchtid och 0200 på natten. 
3. Graden av inläckage kan variera kraftigt från pumpstation till pumpstation. Beräkningen ovan 

förutsätter att inläckaget är lika högt i varje pumpstation.  
4. Antagandet att 50 % av flödet genom pumpstationen bräddar utgör en mycket stor osäkerhet. Min 

personliga reflektion är att det verkar mycket. Men vi väljer ändå att använda värdet eftersom man i 
så fall inte riskerar att underskatta mängden bräddat vatten.  
 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att metoden visserligen är behäftat med osäkerheter, men antagligen inte 
med mer än vad som finns i Hågestamodellen.  
 
Betydande bräddningar 2018 
Snösmältningen år 2018 bjöd på en osedvanligt kraftig snösmältning. Detta berodde på en snörik vinter där snön låg 
kvar till långt in i vårmånaderna. I slutet på april/början av maj skedde ett mycket plötsligt väderomslag med hög 
dygnstemperatur flera dagar i sträck. Vattenflöden från snösmältningen blev mycket riklig och orsakade inläckande 
smältvatten i våra ledningssystem.    Bilaga 6 redovisar de bräddningstillfällen som registrerats samt beräknade 
volymer.  
 
Sammanfattande tabell över bräddningar 

 
Typ av bräddning 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bräddat på pumpst/lednnät (timmar) 14 10 112,5 48 h  48,5h 

Bräddat på pumpst/lednnät (m3) 3038 - 9483 8211 1782 1581 

Bräddat på reningsverk (m3)    2101 43 964 14 654 

 
 
Recipientkontroll 
Recipienten Ljusnan kontrolleras och rapporteras årligen av Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund genom samordnad 
recipientkontroll. Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund publicerar varje år en sammanställning över 
recipientkontrollen. Denna skickas till verksamhetsutövaren per post samt går att ladda hem via deras hemsida.  
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Trendutvecklingen i Ljusnan och Voxnan  
Nedanstående i kursiv text och bild är kopierat från 
vattenvårdsförbundets rapport för år 2018.  
 
”Medelhalten totalfosfor i Ljusnans utlopp har de senaste åren varit de lägsta 
sedan mätningarna startade (ca 7 µg/l). Detta räknas som ett näringsfattigt 
vattendrag och är på en nivå som kan anses vara naturlig för den typen av 
skogsdominerat vattendrag som Ljusnan är. Även kvävehalterna har gått ner på 
ett betydande sätt. De uppmätta halterna i Ljusnan är nu nere på nivåer som 
antyder på en förhållandevis mycket liten mänsklig påverkan ur ett 
vattenkvalitativt perspektiv och därför har resultaten de senaste åren inte kunnat 

minska så mycket mera utan håller sig nu på en stabilt låg nivå.” 

 
Av formuleringen att döma så har Ljusnan generellt sett låga 
nivåer av näringsämnen.  I och med det kan man anta att 
påverkan på Ljusnan via normala nivåer av näringsutsläpp från 
reningsverken är låga.  
 

 
 

 
Utvärdering av årets analysresultat från recipientkontrollen 
Analysresultaten visar att provpunkterna Häggestavågen och Baldersnäs har normala nivåer av näringsämnen och 
metaller i februari, maj och oktober.    
I provpunkten Gullhammaren som ligger nedströms om utsläppspunkten så visar analysresultaten förhöjda halter av 
vissa näringsämnen och metaller i de prover som tagits vid ca 8 till 12 meters djup. Halterna har då jämförts med de 
som finns i Häggestavågen och Baldersnäs.  
 
Frågan är då om detta är ett lokalt fenomen eller om det finns förhöjda nivåer uppströms i Ljusnan. Jämförelse med 
prover från Flästajön och Orsjön visar att det faktiskt är fråga om lokalt förhöjda halter.  Det ser alltså ut som om man 
kan se vissa spår av vårt utsläpp av renat avloppsvatten. Men det är å andra sidan inte oväntat med tanke på att 
provpunkten ligger nedströms om vår utsläppspunkt. Viss påverkan på recipienten är förväntad/ofrånkomlig och är en 
av orsakerna till att verksamheten har ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Vidare är vattnet avsevärt mycket renare 
efter reningsverket än före rening. 



 

 

Miljörapport 2018 Häggesta RV. 
 
 
 
 

   Digitalt i Ciceron 

Datum 2019-01-12  Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2019 

Utfärdare Pär Hisved   HVAB-2019-005 Sida 25/32 

 
  

9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
 
Kalibrering och loggning av processvärden 
Utrustning som inte sköts med serviceavtal kalibreras, servas och underhålls i enlighet med gällande kontrollprogram. 
Mätutrustningen har under året fungerat utan anmärkning. Utöver de analysprover som skickas till lab så utförs under 
året ett antal löpande kontroller på verket. T ex kalibrering av utrustning och loggning av processvärden. Värden samlas 
i loggbok och viss sammanställning sker vid årets slut.  
 

Egenkontroll 
Analyser utförs på prover enligt ett på förhand fastställt provtagningsschema. Egenkontrollen för verksamheten vid 
avloppsreningsverket i Häggesta regleras av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 
Egenkontrollen följer kontrollprogram beslutat av Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1992-12-03, dock kompletterat eller 
modifierat enligt senare utkomna förordningar och föreskrifter.   
 
Underhåll av ledningsnätet 
Underhåll av ledningsnätet sker kontinuerligt. Det finns en förnyelse- och åtgärdsplan och ett politiskt mål att förnya 
1% av ledningsnätet per år. Investeringsbudgeten omfattar både förnyelse (sanering) av befintligt ledningsnät och 
utbyggnad av dagvattenledningar.   
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Saneringsplan  

 

Utredningar i fält för att lokalisera inläckage.  

I Länsstyrelsen beslut Dnr 555-4780-2016 förutsätter Länsstyrelsen att ”HVAB redovisar vilka undersökningar och 
åtgärder som gjorts under året i den årliga miljörapporten”.  
 
Nedanstående tabell visar de utredningar i form av ”inspektion av avloppsbrunnar” som genomförts under år 2016 och 
2017. Några brunnsinspektioner har inte utförts under 2018, däremot har flera av de problemområden som 
identifierades under 2017 åtgärdats.  
 

Del av ledningsnät Datum Undersökningsarbete Åtgärder 

Uppströms Häggestalunds 
pumpstation 

2016-08-30 
2016-08-31 
2016-09-02 
2016-09-06 
2016-09-08 
2016-09-21 
2016-09-22 
2016-09-23 
2016-09-26 
2016-09-30 

Inspektion av avloppsbrunnar från 
soptippen ner till Malungsvägen.  
Se bilaga D 

Se bilaga D 
 
Relining år 2017 nästan 
från soptippen till 
Sjukhusvägen, längs 
Fallsängesvägen: 1563 m 

Uppströms Häggestalunds 
pumpstation 

2016-09-06 Kartläggning av markanslutna stuprör i 
Freluga. Se bilaga D 

Se bilaga D 

Uppströms om 
Strömkarlens pumpstation. 

2017-03-30 
2017-04-28 
2017-05-03 
2017-05-04 
2017-05-10 
2017-05-11 
2017-05-12 
2017-05-23 
2017-05-24 
2017-05-24 
2017-05-30 

Pumpstation Galvån 
Bollevägen 
Bollevägen 
Bollevägen 
Ej noterat 
Ej noterat 
Ej noterat 
Lingonvägen 
Lövhagavägen 
Sandvägen 
Sandvägen 
 

 
Bollevägen  
Relining år 2018,  
1100 meter 
 
 
 
 
 
 
Över åkrar från Sandvägen 
mot Lövhagavägen 
Relining år 2017: 100 m 
Relining år 2018: 180 m 
 

Uppströms om 
industriområdets 
pumpstation 

2017-05-10 
2017-05-10 
2017-05-10 
2017-05-10 

Orsavägen gammal infodring 
Häggesta 12 
Vik 
Södra Kilaforsvägen 

Relining 2018:463 m  
Södra Kilaforsvägen längs 
järnvägen 

 
Bilaga 5 redovisar förnyelse av ledningsnätet tillhörande Häggesta reningsverk. 
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Drift och underhåll 

Ombyggnad och renovering av reningsverket påbörjades 2016 och har pågått under 2017 och 2018. 
 

10. Åtgärder som genomförts med anledning av driftstörningar, avbrott, olyckor 
 
Tillbud, störningar och klagomål på reningsverket 
Allvarliga tillbud och störningar för reningsverket dokumenteras i driftjournal som förvaras i pärm på Häggesta RV.  
 
Störningar i processen 
Ombyggnationerna har påverkat reningsprocessen vilket syns i mars månad på värdena för utgående BOD-halt.  
 
Tillbud och störningar på ledningsnätet 
Avloppstopp, driftstörningar, klagomål och avbrott som avser ledningsnätet registreras i GEOSECMA vilket gör att 
störningarna kan knytas till en geografisk punkt på ledningsnätet.  
 
Varje år finns ett antal återkommande mindre störningar i form av avloppsstopp, dessa åtgärdas omgående. Att utföra 
åtgärder för att förebygga dem sker kontinuerligt genom planerad förnyelse av ledningsnät.   
 
Buller och lukt 
Under året har inga klagomål på lukt och buller kommit in till Helsingevatten.  
 
Övriga klagomål 
Nej 
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11. Åtgärder för att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi 
 
Energiproduktion och användning 

Totalt inköp av el under året till reningsverket var 914 972 kWh.  

Elförbrukning per m³ avloppsvatten 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avloppsvattenflöde m
3
/år 2958878 2596007 2596325 2517986 2453120 2498925 2558221 2 413 074 2209142 

Egen elproduktion MWh/år 85 110 185 25,6 145 0,4 46 0 0 

Elanvändning totalt MWh/år 1794 1581 1590 1862 1496 1147 1462 718 495 914 972 

Elanvändning per m
3
 kWh/m

3
 0,61 0,61 0,61 0,73 0,61 0,46 0,57 0,30 0,41 
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Energiproduktion, rötning av slam till biogas. 
Verket har en gasturbin och producerar en del av sin elektricitet med hjälp av biogasturbin som får biogas från 
rötkammaren.  
 

Turbinens kapacitet 
Turbinen har en eleffekt på 100 kw (30 % verkningsgrad). För att producera 100 kw elenergi konsumeras energi 
motsvarande 333 kj/s, varav 233 kj/s omvandlas till värme.  Maximal produktionskapacitet för Turbinen beräknas till 
100*24*365=876 000 kwh/år. För att nå den summan krävs ca 443 755 kubikmeter rötgas.  
 

Rötgaspotential i slammet 
Slamproduktion från år 2016, 2017 och 2018 ligger på ca 2200 ton per år. Rötgaskammaren har stått stilla under dessa 
tre år. Så allt slam är orötat. Medelvärdet för glödförlusten under dessa tre år är ca 75% av ton TS. Det innebär alltså 
att mängden organiskt material är ca 2200*0,25*0,75=412,5 ton TS.  
Med en uppskattad utrötningsgrad på 50% så ger det ca 187 000 kubikmeter gas per år.  
Den slutsats man kan dra av ovanstående är att gasturbinen har kapacitet att förbränna mer än dubbelt så mycket 
rötgas som rötkammaren förväntas producera.  
 

Resultat 2018 
Rötkammaren har varit avställd under hela 2018, ingen biogas har producerats. 
 
Energianvändning i verket  

 
Uppvärmning, övergripande 
Byggnaderna är anslutna till ett större internt primärvärmesystem som i första hand drivs av tre värmepumpar som 
hämtar värme ur renat avloppsvatten. Som spetsvärme installeras en elpanna.  
 
Rötkammare skall värmas av befintlig gasturbin. Som reserv installeras en ny gas/oljepanna. Detta system är 
ihopkopplat med det interna primärvärmesystemet för återvinning av värme från detta system.  
 
I respektive byggnad shuntas värmen till fläktluftvärmare/radiatorer och till ventilationsaggregat. 
 
Uppvärmning av rötkammare 
Mängden slam som producerats under åren 2016, 2017 och 2018 är ca 2 200 ton per år.  
Med utgångspunkt från det och TS-halten så beräknar vi att det krävs ca 277 000 kwh för att värma slammet till 35°C. 
Denna beräkning är utan hänsyn till värmeförluster. 
 
Värmen kan dock återvinnas via värmeväxlare och en del värme kommer att tillsättas via förbränning av biogas. 
Mängden energi som kan återvinnas på detta sätt får visa sig genom praktisk erfarenhet.   
 
Rötkammaren har varit avställd under hela år 2018, inget slam har behövt värmas. 
 
Värmeläckage i rötkammare 
Ovanstående beräkning tar inte hänsyn till energiförluster från värmeläckage. Vid förstudierna till ombyggnationen 
gjordes beräkningar på värmeförluster hos rötkammaren. Med de tilläggsisoleringar som gjorts bedöms att 
rötkammarens U-värde är 0,25w/m2*K. Exponeringsaren är 404 kvadratmeter.  Med utgångspunkt från 



 

 

Miljörapport 2018 Häggesta RV. 
 
 
 
 

   Digitalt i Ciceron 

Datum 2019-01-12  Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2019 

Utfärdare Pär Hisved   HVAB-2019-005 Sida 30/32 

 
medeltemperaturen per dygn under 2018 så beräknas att rötkammaren kan ha en energiförlust på ca 25 000 kwh per 
år vid mesofil rötning vid ca 35 °C.  
 
Processel 
Uppdelning mellan el för värme, ventilation etc och processel går inte att göra med nuvarande information. 
 
Transporter  

Avvattnat rötat slam blandas med avvattnat externslam och transporteras till BORAB för användning som täckmaterial 
på Sävstaås avfallsdeponi. Grovrens transporteras till BORAB för att blandas med sopor. Materialet transporteras sedan 
till Säversta värmeverk där energin återvinns genom fjärrvärmeproduktion. Slam från de mindre reningsverken och 
privata slambrunnar transporteras till reningsverket för avvattning.  
 
Råvaror 

Verksamhetens huvudsakliga ”råvara” är avloppsvatten samt kemikalier för fällning och avvattning.  
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12. Ersättning av kemiska produkter 
Verksamhetens huvudsakliga förbrukning av kemikalier sker i form av fällningskemikalier och polymer för avvattning.  
Vid upphandling tar man bland annat hänsyn till ev nya produkters påverkan på miljö och hälsa.     
 
Kemiska produkter 

Produkt   Anv.område     Mängd 

PAX XL 215  Fällningskemikalie 359 469 kg 

Superflock C444  Avvattningspolymer 0 kg 

Superflock C492  Avvattningspolymer 1000 kg 

 
Årligen förbrukas följande mängder 

Smörjfett  Smörjning centrifug, pumpar, omrörare. 0 patroner 

Grovrengöring  Rengöring maskiner, golv biltvätt 0 liter 

Rengöring Rengöring rostfritt, aluminiumgolv, maskiner 0 

Motorolja Används i pumpar, maskiner, bilar 0 

Hydraulolja Används i inloppspumpar ,skrapspel 0 

Växelolja Används i maskiner,växlar 0  X  

 

13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet 
 
Annat icke miljöfarligt avfall 
Förutom slam uppkommer pressat grovrens. Grovrenset transporterades till Säversta avfallsanläggning i Bollnäs för 
energiåtervinning i form av fjärrvärme. Sanden transporterades till Borab.  

 

ICKE MILJÖFARLIGT AVFALL Mottagare  Mängd 

BRÄNNBART GROVAVFALL KATEGORI Q14, Pressat grovrens BORAB  10 260 kg 

EJ BRÄNNBART GROVAVFALL BORAB  860 kg 

 
Miljöfarligt avfall 
Endast mindre mängder miljöfarligt avfall (spillolja, färgrester mm) uppkommer vid avloppsreningsverket. Spillolja 
förvaras i 20 litersdunk tills det är dags att transporteras till BORAB. Övrigt miljöfarligt avfall förvaras i röd låda för 
miljöfarligt avfall.  Avfallet transporteras vid behov till BORAB för vidare omhändertagande.  
 

MILJÖFARLIGT AVFALL Mottagare  Mängd 

80111 Färg och lack   BORAB  0 

130112 Biologisk hydraulolja  BORAB  0 

130205 Mineralbaserade oljor  BORAB  0 

200121 Lysrör, uv lampor och vippor BORAB  0  
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14. Åtgärder för att minska risken för miljön eller människors hälsa 
(Åtgärder för att minska risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa) 
 
Riskerna i verksamheten undersöks 1 gång per år med skyddsronder. Elbesiktning samt kontroll av tryckkärl, 
kompressortankar, lyftblock och automatportar sker vart tredje år med extern kontrollant.  
 
De huvudsakliga riskerna i verksamheten är: 
 Översvämning av källarvåningar pga stopp i avloppsledningar. 
 Arbetsmiljörisker såsom biologisk smitta, infektion, exponering för explosiv avloppsgas, giftigt svavelväte, 

kemikalier och syrefattiga miljöer. Det förekommer även halk- och klämrisk samt risk vid elarbeten. 
 Processutslagning genom strömbortfall eller genom förorening i avloppsvattnet. 
 Bortfall av larm och styrsystem genom bortfall av telekommunikation och radio. 
 
Sedan år 2001 finns en riskanalys som berör reningsverken i Arbrå, Kilafors och Häggesta. Riskanalysen är uppdaterad 
2016 och uppdelad i två delar. 
1. Bedömning av konsekvenser av bräddning av orenat avloppsvatten. Riskanalysen är av sådan art att den inte 
behöver revideras rutinmässigt. 
2. Riskanalys gällande de kemiska produkter som används i verksamheten. Riskanalysen omfattar risker ur både 
arbetsmiljösynpunkt och miljösynpunkt. Den revideras i samband med byte av kemikalier. 
 
Riskanalysen bifogas som bilaga B 
 
Under året har inga speciella åtgärder utförts för att minska risker som kan ge upphov till olägenheter för miljö eller 
människors hälsa. 
 

15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten 
tillverkar 

 
Avvattnat slam 
Totalt producerades sammanlagt 2209 ton avvattnat slam under året med i snitt TS-halt 25 %.  Tungmetallhalterna 
understiger normalt gränsvärden för användning på jordbruksmark.  Samtliga slampartier har transporterats till 
BORABs avfallsanläggning i Bollnäs för tillverkning av anläggningsjord/täckmaterial. 
 
 

5 h §. NFS 2016:6  
Reningsverket har avvikelser från riktvärdet, men klarar gränsvärden. Se rubrik 9. 
 

5 h §. NFS 2016:6  
Inget slam har gått vidare till jordbruksmark. Analysresultat på slam redovisas på bilaga 4.  
 

 
 



Miljörapport för år: 2018 Bilaga 1

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Koordinater i rikets nät X Y
SWEREF 99TM 6801069 575829

ANSLUTNING OCH LEDNINGSNÄTUPPGIFTER
Maximal tillåten genomsnittlig veckobelastning 25000 pe
Maximal genomsnittlig veckobelastning 21000 pe
Dimensionerad belastning 20000 pe
AVLOPPSANL, antal anslutna personer***: 14 000 pe
Genomsnittlig dygnsbelastning (pe)*  m,a,p, BOD7 14 809
Anslutna person,ekv,(pe)**  m,a,p, vattenförbrukning 15 491
***uppskattas via http://gis4,gavle,se/befostat

Månad Mängd avlopps Mängd bräddat Nederbörd
vatten, m³ avloppsvatten m³ Antal mm

I

Jan 182 327 2 000 70
Febr 168 283 0 38
Mars 181 771 0 21
April 354 951  31
Maj 179 528 2 250 30
Juni 171 249 738 45
Juli 153 696 0 33
Aug 165 250 0 65
Sept 168 504 0 50
Okt 161 015 4 500 41
Nov 157 029 3 048 8
Dec 165 539 2 118 45
Summa 2 209 142 14 654 477
* Anslutna pe beräknas utifrån total inkommande BOD7-belastning och 70 g BOD7/pe och dygn

** Anslutna pe beräknas utifrån vattenförbrukning hos avloppsabonnenter och 175 liter/pe och dygn

UPPMÄTTA/UPPSKATTADE VATTENMÄNGDER
* Näringslivets förbrukning 71283 1 116 pe
* Privata bostäder, fritidshus, flerbostadshus mm 151081 2 365 pe
* Allmänna, kommunala och statliga inrättningar mm 767103 12 009 pe

Debiterad mängd avloppsvatten, m³ 989 467
Ovidkommande mängd vatten, m³ 1 219 675
Ovidkommande mängdvatten, % av tillrinning 55%

Bräddat från reningsverket, uppskattat m³ 14654
Bräddat nät, uppskattat m³

14654
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Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

INKOMMANDE DYGNSFLÖDEN OCH DYGNSNEDERBÖRD

Dygnsnederbörd

Statistik för dygnsflöden och en fördelning av inläckage mellan tillfälliga och konstanta källor.
Medelvärde 6052 Fakturerad volym per dygn 2711 kbm/dygn
Median 5603 Baslöde 5234 kbm/dygn

Långsamt (konstant) inläckage 2523 kbm/dygn
Minsta 1 3991 Långsamt inläckage % 48% av basflöde
Minsta 2 4078 Långsamt inläckage kbm/km 20,44                               kbm/km*dygn
Minsta 3 4150
Minsta 4 4271 Tillfälligt/snabbt inläckage 818                                  kbm/dygn
Minsta 5 4357 snabbt inläckage kbm/km 6,63                                 kbm/km*dygn

Medelvärde 4169

5234,3

 Källa för nederbörd är SMHIs väderstation i  Bollnäs, Växsjö KNÅPBOVÄGEN 1963 
http://opendata-download-metobs.smhi.se/
Mätdata på stationen finns för perioden 2016-10-01 till 2018-12-17 

 5 minsta värden skapar en baslinje och basflöde där 
inläckage antas häröra enbart från inläckage under 
mark, dvs ingen påverkan från nederbörd eller 
smältvatten. Kan även kallas långsamt inläckage. 
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Miljörapport för år: 2018 Bilaga 2

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Inkommande vattenmängd under året exklusive bräddad mängd vid verket, m³ 2209142
Medelvärde för inkommande flöde (m3/d): 6052

Bräddflöde nät+verk, m³ 14654

INKOMMANDE BELASTNING
FÖRORENINGSHALTER OCH -MÄNGDER 1036596,486
Parameter Halt i mg/l Inkommande mängder

Provtagningspunkt, prov-in I I+II Enhet
Antal prov Medelvärde* Maxvärde prov-IN Totalt

och provtyp

COD-Cr minst 24 vp 391,0                863 799        863 799           kg/år
BOD-7 minst 24 dp 171,3                378 358        378 358           kg/år
P-tot minst 24 vp 3,8                    8 286            8 286               kg/år
N-tot minst 24 dp 30,1                  66 580          66 580             kg/år
NH4-N minst 24 dp 23,9                  52 850          52 850             kg/år

UTGÅENDE BEHANDLAT VATTEN 2241,218497 4739,900649 493,971721 53,47722009
FÖRORENINGSHALTER OCH -MÄNGDER
Parameter Halt i mg/l Utgående mängder

Provtagningspunkt, prov-UT I II I+II Enhet
Antal prov Medelvärde* Maxvärde prov-UT Bräddat vatten Totalt
och provtyp vid verket

COD-Cr minst 52 vp 33,62 74 274          4 740 79 013             kg/år
BOD-7 minst 52 dp 10,29 22 735          2 241 24 976             kg/år
P-tot minst 52 vp 0,232 513               53 567                  kg/år
N-tot minst 52 dp 26,86 59 338          494 59 832             kg/år
NH4-N minst 52 dp 23,1                  51 050          348 51 398             kg/år
Susp,substans minst 52 dp 8,9                    19 720          19 720             kg/år

Reningsgrad räknat som procent
COD-Cr 91%
BOD-7 93%
P-tot 93%
N-tot 10%

Utgående medelbelastning räknat som pe/dygn
BOD-7 978                pe/dygn  (räknat på 70 g BOD per person och dygn)
P-tot 740                pe/dygn  (räknat på 2,1 g fosfor per person och dygn)



Miljörapport för år: 2018 Bilaga 2.1

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Månadsmedelvärden
Inklusive halt i bräddat flöde BOD Fosfor COD

mg/l mg/l mg/l

1 Januari 10,172     0,066       27,803            
2 Februari 10,000     0,073       31,819            
3 Mars 21,488     0,196       36,532            
4 April 8,936       0,359       33,278            
5 Maj 7,350       0,150       28,852            
6 Juni 12,207     0,146       40,168            
7 Juli 9,969       0,278       40,000            
8 Augusti 7,228       0,198       33,149            
9 September 11,465     0,468       48,206            

10 Oktober 12,830     0,307       47,847            
11 November 7,691       0,363       40,974            
12 December 8,361       0,202       39,024            

Årskoncentration som medelvärde 10,64       0,23         37,30             

Utsläppkrav enligt NFS 2016:6
BOD 15,00          mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde) + enligt tillstånd
COD 70,00          mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde)
Fosfor 0,50            mg/l (högsta koncentration som årsmedelvärde) + enligt tillstånd

Gränsvärde i kg utsläpp/dygn

Gränsvärde
Gränsvärde BOD 158,00        kg/dygn Maximal tillåtet utsläpp per dygn enligt tillstånd
COD - kg/dygn
Gränsvärde Fosfor 5,30            kg/dygn Maximal tillåtet utsläpp per dygn enligt tillstånd

Utfall
Årsmedelvärde räknat som utsläpp i kg per dygn

BOD Fosfor
Årsmedelvärde, kg/dygn kg/dygn kg/dygn

2018 68,43          1,55         

Anmärkningar
Om analysresultatet har understigit rapporteringsgränsen, (tex <3 mg/l för BOD7 och <5 mg/l susp), så används det numeriska värdet av 
rapporteringsgränsen, dvs < tecknet tas bort,  Vid beräkning på bräddade mängder används årsmedelvärdet från inkommande prover,
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Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

UTGÅENDE BEHANDLAT VATTEN
Diagram över BOD-utsläpp i mg/l

UTGÅENDE BEHANDLAT VATTEN
Diagram över Fosforutsläpp i mg/l
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Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Utgående vattenmängd under året exklusive bräddad mängd vid verket, m³ 2209142
Utg,flöde (m3/d): 6052

Bräddflöde nät+verk, m³ 14654

INKOMMANDE AVLOPPSVATTEN
TUNGMETALLER 

Inkommande mängder
I II I+II Enhet

Metaller prov-IN Bräddat vatten Totalt

Metaller halt i µg/l
Bly 6 vp 2,10 4,63 4,63 kg/år
Kadmium 6 vp 0,13 0,28 0,28 kg/år
Krom 6 vp 2,04 4,51 4,51 kg/år
Koppar 6 vp 28,17 62,23 62,23 kg/år
Nickel 6 vp 2,87 6,35 6,35 kg/år
Kvicksilver 6 vp 0,116 0,26 0,26 kg/år
Zink 6 vp 94,23 208,17 208,17 kg/år
Aluminium 6 vp 640,28 1414,46 1414,46 ton/år

UTGÅENDE BEHANDLAT VATTEN
TUNGMETALLER 

Utgående mängder
I II I+II Enhet

Metaller prov-UT Bräddat vatten Totalt
Metaller halt i µg/l

Bly 12 vp 0,50 1,10 0,03258     1,14 kg/år
Kadmium 12 vp 0,100 0,22 0,00146     0,22 kg/år
Krom 12 vp 0,74 1,64 0,38837     2,03 kg/år
Koppar 12 vp 5,22 11,53 0,43587     11,97 kg/år
Nickel 12 vp 7,27 16,06 0,30615     16,37 kg/år
Kvicksilver 12 vp 0,100 0,22 0,00128     0,22 kg/år
Zink 12 vp 24,93 55,07 1,75463     56,83 kg/år
Aluminium 12 vp 908,50 2007,00 -                2007,00 ton/år

Beräknad utfällning till slammet, kg
Bly Kadmium Krom Koppar Nickel Kvicksilver Zink Aluminium

3,50 0,06 2,49 50,26 -10,02 0,03 151,34 -592,54

Avskiljningsgrad, andel som hamnar i slammet
Bly Kadmium Krom Koppar Nickel Kvicksilver Zink Zink

75% 20% 55% 81% -158% 13% 73% -42%

Anmärkningar
När analysresultatet har understigit rapporteringsgränsen, (tex <3 mg/l för BOD7 och <5 mg/l susp),
så används det numeriska värdet av rapporteringsgränsen, dvs < tecknet tas bort, 
En effekt av detta beräkningsätt är ämnen uteslutande rapporterats som <x får ett högre värde än det borde vara

Bräddat vatten har inte provtagits med avseende på tungmetaller under 2017, Utgående mängder saknas därför,



Miljörapport för år: Bilaga 4.1

Avloppsanläggning/Kommun

Häggesta/Bollnäs Reningsverk
Resultat från slamanalyser

Laboratorium

Eurofins AB Dosering fällningskemikalie 163                     g/kbm Beställd mängd fällningskemikalie 375 043           kg

6 slamprover per år Årsflöde renat avloppsvatten 2 209 142           kbm Producerad mängd slam 2 236 855        kg

Förbrukad (doserad) mängd fällningskemikalie 359 469              kg Förbrukad mängd polymer 500                  kg

Fällningskemikaliens densitet (TS-halt) 1,31                    kg/l

Tillsatt mängd torrsubstansi form av PAX XL215 111 435              kg TS tillsatt till slammet

Parameter Enhet Medel- RSD Kvot Cd/P Mängd i slam Innehåll Varav från Varav från
2018-01-18 2018-03-20 2018-05-15 2018-07-24 2018-09-18 2018-11-20 2018-12-19 värde % mg/kg kg TS/år Fällningskem fällningskem fällningskem

mg/kg TS kg/år %

Torrsubstans vikts-% 23,7                     29,1             23,8             29,3             25,2             25,1             21,4                  25,37% 11,4% 567 522

Glödgn.förlust % av TS 76,4                     78,8             73,4             69,1             76,9             75,4             77,2                  75                       4,3%

Glödrest % av TS 23,6                     21,2             26,6             30,9             23,2             24,6             22,9                  25                       12,9% 140 259

Kväveföreningar

N-tot mg/kg 7 100,0                9 300,0        7 200,0         9 800,0        11 000,0      9 300,0        8 100,0             8 829                  16,2% 5 010

NH4-N mg/kg 680,0                   1 300,0        1 100,0         1 400,0        2 200,0        1 200,0        800,0                1 240                  40,0%

pH 6,0                      6,1               5,8               6,1               6,1               6,5               7,2                    6                        7,4%

Metaller

Fosfor, totalt mg/kg TS 15 000                 16 000         11 000          14 000         18 000         17 000         18 000              15 571                16,1% 8 837,1                 

Calcium mg/kg TS 9 700                   9 600           8 200           11 000         9 800           9 000           9 400                9 529                  8,9% Antal Gränsvärde 5 407,7                 

Kalium mg/kg TS 1 300                   1 100           1 600           2 100           1 300           1 300           1 100                1 400                  25,1%över gränsvärde mg/kg*TS 794,5                    

Bly mg/kg TS 8,3                      5,5               13,0             22,0             10,0             7,6               8,5                    10,70                  51,3% 0 100 6,1                        0,300               0                      1,8%

Kadmium mg/kg TS 0,4                      0,3               0,5               0,6               0,5               0,4               0,4                    0,44                    23,4% 0 2 28,0 0,2                        0,010               0                      1,5%

Koppar mg/kg TS 140                      120              140              200              210              180              150                   163                     20,9% 0 600 92,4                      75,0                 27                    29,2%

Krom mg/kg TS 33,0                     30,0             36,0             36,0             43,0             39,0             39,0                  36,57                  11,7% 0 100 20,8                      46,0                 17                    79,7%

Kvicksilver mg/kg TS 0,4                      0,3               0,3               0,5               0,3               0,3               0,2                    0,30                    31,3% 0 2,5 0,2                        0,003               0                      0,6%

Nickel mg/kg TS 9,7                      8,5               11,0             14,0             22,0             13,0             13,0                  13,03                  33,9% 0 50 7,4                        47,0                 17                    228,5%

Zink mg/kg TS 420                      360              390              540              450              380              410                   421                     14,2% 0 800 239,2                    5,000               2                      0,8%

Aluminium mg/kg TS 59 000                 57 000         48 000          51 000         62 000         54 000         63 000              56 286                9,9% 31 943,4                75 000,0          26 960             84,4%

Antimon mg/kg TS 0 0,030               0                      

Arsenik mg/kg TS 2,1                      1,3               2,7               3,0               2,3               2,0               1,9                    2,19                    25,4% 1,2                        0,300               0                      8,7%

Bor mg/kg TS 8,1                      3,8               6,4               8,8               7,7               8,8               8,6                    7,46                    24,4% 4,2                        -                    

Järn mg/kg TS 7 000                   5 000           10 000          11 000         6 900           6 300           6 100                7 471                  29,3% 4 240,2                 2 000               719                  17,0%

Kisel mg/kg TS #DIVISION/0! #DIVISION/0! -                    

Kobolt mg/kg TS -                         12,000             4                      

Magnesium mg/kg TS 1 300                   1 100           1 800           2 100           1 400           1 300           1 100                1 443                  25,9% 818,9                    -                    

Mangan mg/kg TS 110,0                   100,0           130,0           160,0           120,0           130,0           110,0                123                     16,1% 69,7                      -                    0,0%

Molybden mg/kg TS 2,6                      2,2               2,2               4,4               3,7               3,0               3,0                    3,01                    26,7% 1,7                        -                    

Platina mg/kg TS -                         -                    

Selen mg/kg TS < 0,97 < 0,96 < 1,1 < 0,95 < 0,97 < 0,98 < 0,96 #DIVISION/0! #DIVISION/0! #DIVISION/0! 0,030               0                      #DIVISION/0!

Silver mg/kg TS 1,6                      < 0,96 < 1,1 1,3               < 0,97 1,1               1,5                    1,38                    0,161262239 0,8                        -                    

Svavel mg/kg TS 5 700                   5 400           3 700           7 100           7 000           6 300           6 500                5 957,14             19,7% 3 380,8                 -                    

Tellur mg/kg TS < 1,1 < 1,1 < 1,2 < 1,1 < 1,1 < 1,1 < 1,1 #DIVISION/0! #DIVISION/0! -                    

Tenn mg/kg TS 1,5                      1,6               0,5               1,0               2,7               2,9               3,2                    1,91                    54,1% 1,1                        -                    
Vismut mg/kg TS 2,1                      2,0               1,4               2,2               2,1               2,5               2,1                    2,06                    16,1% 1,2                        -                    

Organiska föroreningar

Toluen mg/kg TS 0,000

Nonylfenol mg/kg TS 3,00                  3 NA 1,703

PAH, summa 6 st mg/kg TS 0,65                  0,65 NA 0,369

PCB, summa 7 st mg/kg TS 0,014                0,014 NA 0,008

DDT mg/kg TS 0,000

Diftalater (DEHP) mg/kg TS 0,000

PBDE * mg/kg TS 0,000

Fluoranten mg/kg TS 0,32                  0,32 0,182

2018

Antal värden

större än gränsvärde
SFS 1998:944



Miljörapport för år: 2018 Bilaga 5

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Ledningstyp

Trycksatt  (m) Självfall (m) Trycksatt  (m) Självfall (m) Summa 
528                73 848             10 376                    123 435           208 187    meter dag och spillvattenledning

0,3% 35,5% 5,0% 59,3%

Inläckage 25,0                 m³/km avloppshuvudledning och dygn
Inläckage 27,1                 m³/km självfallsledning för avlopp och dygn

Rörnätsjobb 1,4% av dag och spillvattennätet i Bollnäs/Häggesta RV har förnyats

Åtgärd Kod* Längd (m) Ledn.nät Ledningstyp
Sandvägen Omläggning S 340,00 Häggesta Huvudledning
Sandvägen Omläggning D 350,00 Häggesta Huvudledning

Sandvägen Omläggning S 115. Häggesta Servisledning

Sandvägen Omläggning D 150. Häggesta Servisledning
Efter järnv. vid Hällboentrp./Wik Infodring S 480,00 Häggesta Huvudledning
Avlopp till Bolleberget etapp 1 Infodring S 1150,00 Häggesta Huvudledning
Bolleberget Etapp 1 Omläggning S 90. Häggesta Servisledning
Åkern Sandv/Växbov. Etapp2 Infodring S 190,00 Häggesta Huvudledning
Brogatan Omläggning S 45,00 Häggesta Huvudledning
Brogatan Omläggning S 70. Häggesta Servisledning
Brogatan Omläggning D 70. Häggesta Servisledning
Åkern norr Sandvägen Omläggning S 30,00 Häggesta Huvudledning
Ny avs. Aspvägen Nyläggning SN 6. Häggesta Servisledning
Ny avs. Hantverkarg. Nyläggning DN 10. Häggesta Servisledning
Ny avs. Hällbo entr. Nyläggning SN 6. Häggesta Servisledning
Forsvägen Omläggning S 75,00 Häggesta Huvudledning
Forsvägen Omläggning S 6. Häggesta Servisledning
Storsvedsv. Lottefors Omläggning S 75,00 Häggesta Huvudledning
Storsvedsv. Lottefors Omläggning S 6. Häggesta Servisledning
Storsvedsv. Lottefors Omläggning D 30. Häggesta Servisledning
Sunnerstavägen Infodring S 115,00 Häggesta Huvudledning
Sunnerstavägen Omläggning S 38. Häggesta Servisledning
Edelbergsvägen Omläggning S 10. Häggesta Servisledning
Edelbergsvägen Omläggning D 10. Häggesta Servisledning
Stagårdsgränd  4 Omläggning S 7. Häggesta Servisledning
Stagårdsvägen 10 Omläggning S 6. Häggesta Servisledning
Ny avs. Källmansvägen Nyläggning SN 10. Häggesta Servisledning
Avlopp Källmansvägen Infodring S 60,00 Häggesta Huvudledning

2910,00
*Koder **Orsak
S = Spillvatten K = Kombinerad ÅP = Enl.Åtgärdsprogram OG = Ombyggnad gata
D = Dagvatten N = Nyanläggningar A = Akutåtgärd Ö = Övrigt
R = Renvatten LB = Ledningsbrott

Åtgärd

Antal avloppsstopp, huvudledning: 7
Antal avloppsstopp, servisledning: 6

Antal läckor tryckavloppsledning: 0

Anmärkningar

Avloppsledning

UTFÖRDA ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGSNÄT

Dagvattenledning

UTFÖRDA ÅTGÄRDER PÅ PUMPSTATIONER

Sträcka/gata/område

Pumpstation



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun

Häggesta/Bollnäs Reningsverk

BRÄDDNINGSUPPGIFTER
Redovisning av bräddning från enskilda bräddavlopp samt andra utsläpp från ledningsnätet (t.ex. vid ledningsbrott). Om antalet utsläppsplatser är stort kan alternativt 

den totala bräddningsmängden till olika recipienter redovisas. Bräddning till känsliga recipienter bör dock redovisas separat för varje bräddpunkt.

Rehn

APU101 Norra Rehn 2018-04-18 12h 40min               82    snösmältning R-Op45 Tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Via bäck till ljusnan 6804147, 575046

APU102 Varpnäsvägen 2018-04-18 4 h 50min             386    snösmältning R-Op45 Tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk ljusnan 6803030, 575310

SPU104 Gundbovägen 34 R-Op45
Tryckgivare

(vippa i reserv)
Larm i styrsystem via radiolänk Dike/åkerkant, skogsparti 6804429, 575663

APU115 Storsveden - Vippa lampa Via dike till Ljusnan 6809379, 575152

APU118 Lottefors R-Op45 Tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Via gammal lagun till Ljusnan 6810261, 575575

APU114 Växsjö 2018-04-18 12h               86    snösmältning R-Op45 Tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Ljusnan (växsjön) 6808650, 575333

APU116 Galvån
2018-04-18

2018-04-19

7h 30min

8h 5 min
            124    

snösmältning

snösmältning
R-Op45 Tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Galvån 6807179, 573795

APU119 Heden lampa Till dike 6802841, 573065

APU103 Strömkarlen 2018-04-18 2             765    Snösmältning M-Op45 Ekolod Larm i styrsystem via radiolänk Ljusnan, varpen 6802365, 574804

Freluga

APU111 Perzons - Vippa Radiolänk till APU 122 Myr/våtmark 6799610, 568572

APU110 Skidfabriken - Vippa Radiolänk till APU 122 Dike 6799719, 568499

APU112 Kolsmyrs - Vippa lampa Via lock till omgivning 6799631, 568948

APU113 Dahlheims - Vippa lampa Via lock till omgivning 6799702, 569263

APU122 Freluga R-Op45 tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Via dike till Voxnan/Voxsjön 6799809, 569747

APU117 Slottet i Dalen - Vippa lampa Dike 6801298, 572017

APU105 Häggestalund 2018-04-18 1h 15min               75    snösmältning R-Op45 Tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Ljusnan, varpen 6801202, 575050

Granberg -

APU107 Brunnmyra, Granberg R-Op45 tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Voxnan 6799865, 574313

APU120 Orsavägen, Granberg - Vippa lampa Dike 6800190, 574661

APU106 Industriområdet R-Op45 tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Via bäck till Ljusnan 6800803, 575128

Övriga

APU109 Långnäsparken R-Op45 tryckgivare Larm i styrsystem via radiolänk Ingen bräddning, stor sump 6801722, 575400

SPU104 Kasun med dykarledning till Häggesta - - - - 6801187, 575218

SNB5272
Bräddutlopp från SNB5272 

"Dykarledning" till SUL78
vattendrag, sedan ljusnan 6800870, 575590

SNB4704

Spillvattenändpunkt: SÄP48

Bräddutlopp från SNB4704 till 

dike/skogsparti

skogsparti 6800849, 574611

SNB4106

Spillvattenutlopp: SUL26

Bräddutlopp från SNB4106 till SUL26 i 

dike

Ljusnan 6804857, 574834

SNB1985 till 

SNB6144

Spillvattenutlopp: SUL???

Bräddvatten från SNB6144

Saknar karterad bräddledning och 

utlloppspunkt. Bräddningsmöjligheten 

används

när man måste stänga strömkarlens 

pumpstation

Ljusnan 6802585, 575088

DUK350
Bräddning från SNB1294, 

leds via dagvattenledning till DUL350
dike 6800141, 574597

Reningsverket
Häggesta 

reningsverk
Häggesta reningsverk 14654 - - - - -

Antal tillfällen 7

antal tillfällen på station med flest antal bräddningar 2

Bilaga 6.1

Bräddning vid hydraulisk överbelastning Bräddning vid driftavbrott eller planerat underhåll

ID-nr Arbetsnamn
Brädd- frekvens 

dygn/år

Bräddad  tid 

timmar/år

Bräddad  

mängd m3/år
Anmärkning

Brädd- frekvens 

dygn/år

Norra och centrala Bollnäs

Recipient Koordinat
Bräddad  tid 

timmar/år

Bräddad  mängd

 m3/år

Anmärkning 

(t.ex. orsak)
Lokalt styrsystem Mätanordning Larmsignal

Bräddutlopp på ledningsnätet



Miljörapport för år: 2018 Bilaga 6.2

Avloppsanläggning/Kommun

Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Översiktskarta över ledningsnät tillhörande Häggesta Reningsverk 

Pumpstationernas inbördes förhållande till varandra. 

Med utgångspunkt från anslutna adresser i avloppsledningsnätet och förbrukningsstatistik i vår kunddatabas har flödet av fakturerat avloppsvatten 

beräknats till ovanstående volymer per år. Det verkliga flödet är i praktiken högre pga inläckage.   

Volymerna gäller år 2018

en grönfärgade rutan i centrum symboliserar reningsverket och visar total mängd fakturerat avloppsvatten till reningsverket

Mängden debiterbart avloppsvatten är ca 40%, vilket innebär att det verkliga värdet som strömmar genom pumpstationen är närmare 2,5 ggr högre 

än ovanstående siffror. 

Pumpstationer i Bollnäs spillvattennät 

Bollnäs spillvattennät omfattar drygt 133 km ledningar, varav 10 km är trycksatta ledningar. 

Totalt finns 26 st objekt upptagna på GIS-kartan som avloppspumpstationer. Av dem finns 20 st ute på spillvattenhuvudledningsnätet. Resterande 6 

objekt består av 5 st stationer är av typen LTA-pumpstation (LågTrycksAvlopp). Dessa pumpar vidare avloppsvatten från 1 eller möjligen två 

fastigheter, samtliga drivs i privat regi. Det sista objektet är SPU104 vilket är en kasun med dykarledning som går in till Häggesta reningsverk.

De större pumpstationerna som övervakas med OP45 är kopplade med larm till dator på Häggesta. När det bräddar registreras hur lång tid det 

bräddar samt vilket datum bräddningen inträffat. 

Benämningen APU är ett inarbetat arbetsnamn, i Geosecma används benämningen SPU för samtliga stationer



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun

Häggesta/Bollnäs Reningsverk

BRÄDDNINGSTILLFÄLLEN FÖR PUMPSTATIONER TILLHÖRANDE LEDNINGSNÄTET FÖR HÄGGESTA RENINGSVERK
Beräkning av bräddad volym enligt beskrivning miljörapportens textdel

Förmedlad volym
Fakturerad årsvolym Beräknad årsvolym Bräddningstillfällen Tid Timmar Fakturerad dygnsvolym Förmedlad dygnsvolym Utspädningsgrad när bräddning pågår

Norra Rehn 13162                   29 386    2018-04-18 12h 40min                          12,7                                    36,2                                     309                         8,5                                        163    
Varpnäsvägen 163443                 364 912    2018-04-18 4 h 50min                            4,8                                  449,0                                  3 838                         8,5                                        773    
Växsjö 14690                   32 798    2018-04-18 12h                          12,0                                    40,4                                     345                         8,5                                        172    
Galvån 20749                   46 325    2018-04-18 7h 30min                            7,5                                    57,0                                     487                         8,5                                        152    
Galvån 20749                   46 325    2018-04-19 8h 5min                            8,1                                    57,0                                     282                         4,9                                          95    
Strömkarlen 782052              1 746 055    2018-04-18 2                            2,0                               2 148,5                                18 364                         8,5                                     1 530    
Häggestalund 122250                 272 943    2018-04-18 1h 15min                            1,3                                  335,9                                  2 871                         8,5                                        150    

Schablonvärden för näringsämnen i avloppsvatten, mg/l
BOD COD* Kväve Fosfor

240,00 547,93 67,50 10,50
Värdena kommer från Naturvårdsverkets "Rapport 4425 - Vad innehåller avlopp från hushåll?" publicerad 1995
*COD-halt är beräknad från årets COD/BOD-kvot på inkommande avloppsvatten, utgångshalt 240 mg/l BOD

Antag att 50% av volym bräddar BOD COD Kväve Fosfor
Bräddningstillfällen Utspädningsgrad Bräddad volym 50% mg/l mg/l mg/l mg/l

Norra Rehn 2018-04-18                         8,5    82                                             28,08                       64,11                       7,90                               1,23                                
Varpnäsvägen 2018-04-18                         8,5    386                                           28,08                       64,11                       7,90                               1,23                                
Växsjö 2018-04-18                         8,5    86                                             28,08                       64,11                       7,90                               1,23                                
Galvån 2018-04-18                         8,5    76                                             28,08                       64,11                       7,90                               1,23                                
Galvån 2018-04-19                         4,9    47                                             48,54                       110,82                     13,65                              2,12                                
Strömkarlen 2018-04-18                         8,5    765                                           28,08                       64,11                       7,90                               1,23                                
Häggestalund 2018-04-18                         8,5    75                                             28,08                       64,11                       7,90                               1,23                                

                         -      
                         -      
                         -      
                         -      
                         -      
                         -      
                         -      

Summa 1 518                                
Max 765                                   

Schablonberäkning för bräddade mängder
BOD COD Kväve Fosfor

Bräddningstillfällen kg kg kg kg
Norra Rehn 2018-04-18 2,29                         5,23                         0,64                               0,10                                
Varpnäsvägen 2018-04-18 10,85                       24,77                       3,05                               0,47                                
Växsjö 2018-04-18 2,42                         5,53                         0,68                               0,11                                
Galvån 2018-04-18 2,14                         4,88                         0,60                               0,09                                
Galvån 2018-04-19 2,30                         5,26                         0,65                               0,10                                
Strömkarlen 2018-04-18 21,48                       49,05                       6,04                               0,94                                
Häggestalund 2018-04-18 2,10                         4,79                         0,59                               0,09                                

BOD COD Kväve Fosfor
Beräknad medelkoncentration i bräddat vatten (mg/l) 28,72                       65,57                       8,08                               1,26                                

Bilaga 6.2

 Näringskoncentration efter hänsyn till utspädningsgrad 

Kommentar:
För att på enklast sätt redovisa bräddade mängder så



Miljörapport för år: Bilaga 7.2

Avloppsanläggning/Kommun

Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Kurvanpassning, Y=kX+m

Dygns
medeltemp

Dygns
förbrukn.

Beräknad 
linje

-17 3 830 (kwh/°C)        k= 83,81 -                      3830
m= 2 405,31                  2405

Brytpunkt 900,00                     2405
14,8 1165 Brytpunkt avser den elförbrukning där 1165

lägsta möjliga mängd kwh går till uppvärmning

Månads
förbrukning

(kwh)

Beräknat 
uppvärmnings 
behov (kwh)

Andel 
uppvärmning

%
Beräknad 
processel (kwh)

Januari 93 653            59 428               63% 34 225                
Februari 91 153            58 801               65% 32 352                
Mars 95 283            58 666               62% 36 618                
April 73 237            34 173               47% 39 065                
Maj 42 224            8 064                 19% 34 160                
Juni 36 406            8 729                 24% 27 676                
Juli 53 952            -                      0% 53 952                
Augusti 78 621            4 326                 6% 74 294                
September 73 002            16 624               23% 56 378                
Oktober 72 812            32 887               45% 39 925                
November 90 999            42 385               47% 48 613                
December 113 631          56 462               50% 57 169                
Summa kWh: 914 972          380 545             534 427              

42% 58%

2018

Kurvanpassning

Byggnaders energiförbrukning i förhållande till utomhustemperatur är i regel linjär 
mot temperaturen. Om temperaturen plottas mot energiförbrukningen syns det 
mönster som visas i det övre vänstra diagrammet. Kurvanpassning sker mot 
värdena i den lägre delen av diagrammet med minsta kvadratmetoden. Den övre 
delen av diagrammet antas inkludera drift av utrustning på verket. 

Beräkningen innehåller för år 2018 en brytpunkt vid ca 700 kwh/dygn. Vid denna 
punkt upphör ekvationen att gälla. Mönstret indikerar nämligen att vid denna 
energiförbrukning så är mängden som går till uppvärmning minimal.  

Beräknad energiåtgång för uppvärmning hamnar då på ca 380 000 kwh för år 
2018. Rötkammaren och tillhörande uppvärmningssystem är ej i drift.
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elförbrukning och elproduktion kwh/dygn

Häggesta Avloppsreningsverk Gasturbin, Dygnsproduktion Förbrukning (kWh)

y = -83,805x + 2405,3
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Tillståndsansökan  

Häggesta avloppsreningsverk 



 

 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
Miljöprövningsdelegationen  
791 84 Falun 

  

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap 6 § Miljöbalken 
för Häggesta avloppsreningsanläggning, Bollnäs 
kommun 

1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare 
Verksamhetsutövare: Helsinge Vatten AB 

Postadress: Anneforsvägen 51, 822 30 Alfta 

Organisationsnummer: 556768–2777 

Verksamhetsansvarig: Ylva Jedebäck Lindberg, VD 
 Tfn 0271-57451 

Driftansvarig: Jan Elversson, Arbetsledare VA-verk  
 Tfn 0278 – 250 73 

Miljöfrågor: Pär Hisved, Utredningsingenjör 
 Tfn 0278 – 57457 

Huvudman 
Huvudman: Bollnäs kommun, Teknik- och fritidsnämnden 
 821 80 Bollnäs 

Organisationsnummer:  212000 - 2361 

Kontaktperson:  Anders Aune, Teknisk chef 
 Tfn 0278 - 250 00 

Anläggning 
Anläggning: Bollnäs reningsverk Av 1 Häggesta 

Benämning:  Häggesta avloppsreningsanläggning 

Fastighetsbeteckning: Häggesta 24:1 

Besöksadress: Häggesta Drängnäs 9205 
 821 41 Bollnäs 

Koordinater anläggning: SWEREF99 TM, N:6800853, E:575686 

Koordinater utsläppspunkt: SWEREF99 TM, N:6801061, E:575847 

Fastighetsägare: Bollnäs kommun 

Anläggningstyp: Miljöfarlig verksamhet 

Verksamhetskod: 90.10 B 

Anläggningsnummer:  2183 – 001 



 2 (49) 

1.1 Saken  

Häggesta avloppsreningsverk i Bollnäs är en anläggning som enligt miljöbalken har en 
prövningsnivå medförande tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10, vilket gäller för 
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 
mer än 2 000 personekvivalenter. Häggesta avloppsreningsverk är i behov av upprustning och 
modernisering. Detta innefattar i huvudsak sex övergripande åtgärder; ny byggnad för rens- och 
sandhantering, renovering av försedimenteringen, ombyggnad av det biologiska reningssteget, 
komplettering med polersteg, renovering av slamhanteringen samt nytt system för ventilation och 
värme.  

Häggesta avloppsreningsanläggning har tillståndsbeslut fattat av Länsstyrelsen Gävleborg i 
enlighet med den tidigare gällande miljöskyddslagen och har inte prövats utifrån Miljöbalken. 
Detta är orsaken till att nytt tillstånd söks trots att Miljöprövningsförordningen (2013:251) endast 
kräver ett sådant vid en ändring, som i sig eller tillsammans med tidigare ändringar, innebär en 
olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön.  

1.2 Ansvarsförhållande Bollnäs kommun – Helsinge Vatten AB 

Helsinge Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 60 % av Bollnäs kommun och till 40 % av 
Ovanåkers kommun. Bolaget ska enligt ägardirektivet på ett affärsmässigt sätt och utan eget 
vinstsyfte svara för drift av va-verksamheten inom Bollnäs och Ovanåkers kommuner. 
Registreringsbevis från Bolagsverket och Skatteverket samt konsortialavtal för VA-bolaget ses i 
bilaga A. Mellan respektive ägarkommun och Helsinge Vatten AB finns ett förvaltningsavtal där 
uppdraget och ansvarsfördelningen mellan parterna regleras i detalj. I avtalet mellan Bollnäs 
kommun och Helsinge Vatten AB finns bland annat följande: 

• Bollnäs kommun är huvudman för kommunens allmänna VA-anläggningar. 

• Bollnäs kommunfullmäktige har i reglemente för teknik- och fritidsnämnden utsett denne 
till att ”Svara för nyanläggning och förvaltning av kommunens anläggningar för 
vattenförsörjning och avlopp, samt svara för utformning och anläggning av vatten- och 
avloppsanläggningar med tillhörande anordningar”. Teknik- och fritidsnämnden är 
huvudman för kommunens vatten- och avloppsreningsverk. 

• Helsinge Vatten AB svarar för att krav som följer av tillståndsbeslut, lagar, föreskrifter och 
normer uppfylls och att åtgärder vidtas för att rätta till missförhållanden och brister. 
Helsinge Vatten AB skall ansvara för att erforderliga tillstånd, överenskommelser mm finns 
hos tredje part. Helsinge Vatten AB skall se till att ålägganden från myndigheter blir 
åtgärdade.  

Praktiskt innebär detta att allt löpande arbete utförs av Helsinge Vatten AB. Helsinge Vatten AB 
håller huvudmannen underrättad om det löpande arbetet. Miljörapporter, tillståndsansökan etc 
skrivs under av Bollnäs kommun eller av Bollnäs kommun och Helsinge Vatten AB tillsammans.  
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2 Yrkanden och åtaganden 

Helsinge Vatten AB yrkar att Miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd enligt Miljöbalken 
att: 

1. Fortsätta driva Häggesta avloppsreningsverk i enlighet med tillståndsansökan på befintlig 
plats, Häggesta 24:1. 

2. Fortsätta driva Häggesta avloppsreningsverk i enlighet med tillståndsansökan med befintlig 
utsläppspunkt i Varpen, Ljusnan. 

3. Ta emot en årlig mängd organiskt material i inkommande orenat avlopp till anläggningen 
motsvarande en maximal genomsnittlig veckobelastning av 25 000 pe, där antalet 
personekvivalenter (pe) ska beräknas som kvoten mellan föroreningsbelastningen mätt som 
BOD7 och den specifika föroreningsmängden 70 g BOD7 per person och dygn.  

4. Ta emot ett dimensionerande flöde motsvarande 370 m3/h. 

5. Vid extrema flödessituationer eller nödsituationer släppa bräddat eller delvis renat 
avloppsvatten till Varpen i Ljusnan 

6. Ta emot externt slam från bolagets andra avloppsreningsanläggningar samt från enskilda 
avloppsanläggningar, såsom trekammarbrunnar och slutna tankar, från de kommuner som 
omfattas av Helsinge Vatten AB:s verksamhetsområde  

7. Ta emot fett av hushålls- och restaurangkaraktär motsvarande en årlig volym av 500 m3. 

Helsinge Vatten AB förslår att följande villkor ska gälla: 

a. Halten organiskt material, mätt som BOD7, i utgående vatten från reningsverket får som 
kvartalsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l.  

Villkoret är uppfyllt om minst tre av fyra uppmätta kvartalsmedelvärden under kalenderåret 
understiger 10 mg/l och det fjärde 15 mg/l. 

b. Halten av totalfosfor i utgående vatten från reningsverket får som kvartalsmedelvärde inte 
överstiga 0,3 mg/l.  

Villkoret är uppfyllt om minst tre av fyra uppmätta kvartalsmedelvärden under kalenderåret 
understiger 0,3 mg/l och det fjärde 0,5 mg/l. 

c. Utsläppet av totalfosfor från Häggesta avloppsreningsanläggning, inkluderande 
avloppsvatten bräddat efter minst ett reningssteg, får inte överstiga 2 ton per kalenderår. 

d. Avloppsanläggningen, inklusive ledningsnät och pumpstationer, ska dimensioneras, 
underhållas och övervakas så att bräddning av obehandlat avloppsvatten inte sker annat än 
som nödåtgärd. Bolaget ska årligen i miljörapporten till tillsynsmyndigheten redovisa 
vidtagna åtgärder för ledningsnätet. 

e. Utgående luft från grovrening och slamhantering inomhus ska genomgå rening för 
luktreduktion. 

f. Industriellt avloppsvatten får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan 
beskaffenhet att reningsanläggningens funktion sätts ner, slamkvaliteten försämras eller 
olägenheter uppkommer i recipienten. 
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g. Verksamheten får utomhus vid bostadsbebyggelse inte ge upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå än: 

- 50 dBA dagtid vardagar (07-18) 
- 40 dBA (22-07) och nattetid för den momentana ljudnivån inte överstiga 50 dBA 
- 45 dBA övrig tid  

Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten får angivna värden överskridas, men åtgärder ska 
vidtas för att tillse att det sker i så liten utsträckning som möjligt. Sådana överskridanden 
ska anmälas till tillsynsmyndigheten snarast möjligt. 

h. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att avloppsreningsverket helt eller 
delvis måste tas ur drift får tillsynsmyndigheten medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får 
överskridas. Tillsynsmyndigheten får därvid föreskriva att nödvändiga åtgärder ska vidtas för 
att begränsa utsläppen. 

i. Vid haverier eller driftstörningar i avloppsreningsanläggningen av betydelse ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt ska lämpliga åtgärder vidtas för att motverka olägenheter för 
omgivningen. Tillsynsmyndigheten ska vid sådana tillfällen underrättas snarast möjligt. 

j. Som övergångsvillkor under planerad till- och ombyggnad, i enlighet med denna 
tillståndsansökan, gäller tillståndsvillkor beslutade av Länsstyrelsen Gävleborg 1990-04-18. 
Övergångsvillkoren ersätts av de slutliga villkoren när samtliga planerade anläggningsdelar 
har färdigställts och trimmats in.   
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3 Gällande beslut och aktuella förelägganden 

Tillstånd enligt Miljöskyddslagen 

Länsstyrelsen Gävleborg har i beslut 1990-04-18 lämnat Bollnäs kommun tillstånd enligt 
miljöskyddslagen för utsläpp av avloppsvatten från Bollnäs tätort till sjön Varpen i Ljusnan. 
Följande villkor gäller: 

1. Avloppsvattnet skall behandlas i en reningsanläggning, utförd och driven i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna eller vad kommunen i övrigt 
åtagit sig. Mindre ändringar får dock vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten, förutsatt 
att ändringen inte bedöms kunna medföra ökning av förorening eller annan störning till följd av 
verksamheten 

2. Byte av fällningskemikalie får ske endast efter godkännande av tillsynsmyndigheten. 

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

4. Provtagningsplats för uttag av representativa dygnsprover på inkommande och utgående vatten 
skall anordnas. 

5. Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde ej överstiga för Tot-P 0,5 mg/l 
och för BOD7 15 mg/l beräknat som månadsmedelvärde. Överskrids riktvärdena mer än tillfälligt 
åligger det kommunen att utreda orsaken och i samråd med tillsynsmyndigheten vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas. 

6. Mängden Tot-P och BOD7 i det behandlade avloppsvattnet får som gränsvärde ej överstiga 5,3 
kg/d resp. 158 kg/d beräknat som medelvärde över 12 månader. 

7. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att anläggningen helt eller delvis måste 
tas ur drift får tillsynsmyndigheten medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. 
Tillsynsmyndigheten får då föreskriva att nödvändiga motåtgärder skall vidtas för att begränsa 
föroreningsutsläppen. Är länsstyrelsen tillsynsmyndighet skall även miljö- och hälsoskyddskontoret 
underrättas. 

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

9. Slamhanteringen vid reningsverket skall ske på sådant sätt att olägenheter för omgivningen inte 
uppkommer. 

10. Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och underhållas i syfte att så långt som möjligt 
begränsa tillflödet till reningsverket av grund- och dräneringsvatten, och dels förhindra utsläpp av 
obehandlat eller otillräckligt behandlat bräddvatten. Bräddning av obehandlat eller otillräckligt 
behandlat avloppsvatten skall mätas och registreras i enlighet med vad som föreläggs i 
kontrollprogrammet. 

11. Industriellt avloppsvatten av sådan art att anläggningens funktion nedsätts eller att andra 
olägenheter uppstår får ej tillföras anläggningen. 

12. Om besvärande lukt uppstår i omgivningarna skall erforderliga åtgärder vidtas för att motverka 
dessa störningar. 
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13. Buller från anläggningen skall begränsas så att verksamheten ej ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå än: 

Dagtid (kl. 07-18) 50 dB(A) 

Kvällstid (kl. 18-22) 45 dB(A) 

Nattetid (kl. 22-07) 40 dB(A) 

14. Fortlöpande kontroll av anläggningens funktion jämte journalföring och rapportering av 
resultaten skall ske i huvudsaklig överensstämmelse med Naturvårdsverkets allmänna råd rörande 
kontroll av kommunala avloppsanläggningar. Förslag till kontrollprogram skall upprättas i samråd 
med tillsynsmyndigheten i god tid innan reningsverket tas i drift. 

15. När avloppsvattenmängden närmar sig den belastning verket är dimensionerat för eller om 
reningsverkets kapacitet på annat sätt överskrids skall anläggningens huvudman enligt 
bestämmelserna i 2§ miljöskyddsförordningen åter låta pröva tillståndsfrågan för utsläpp av 
avloppsvatten. 

16. När avloppsvattenmängden närmar sig den belastning verket är dimensionerat för eller om 
reningsverkets kapacitet på annat sätt överskrids skall anläggningens huvudman enligt 
bestämmelserna i 2 § miljöskyddsförordningen åter låta pröva tillståndsfrågan för utsläpp av 
avloppsvatten. 

17. Det utbyggda reningsverket skall tas i drift senast 1991-12-31. 

Kommentar: Gällande beslut har tagits av Länsstyrelsen i Gävleborgs län med stöd av 
Miljöskyddslag (1969:387). Ny tillståndsansökan inlämnas för beslut med stöd av Miljöbalken 
(1998:808) 

Utsläppspunkt  

Länsstyrelsen Gävleborg har i föreläggande 2008-05-09 begärt att Bollnäs kommun ska redovisa 
åtgärdsarbete angående uppflytande slam i Varpen. 

Kommentar: Föreläggandet har föregåtts av ett tidigare föreläggande, daterat 2004-03-16, 
avseende utredningar av strömnings- och sedimentationsförhållanden utanför Häggesta 
avloppsreningsverk efter klagomål om uppflytande klumpar i Varpen. Genomfört utredningsarbete 
resulterade i en anmälan till Länsstyrelsen Gävleborg 2009-02-06 för utförande av sugmuddring i 
Varpen inom fastigheten Hertsjö utanför Häggesta 24:1. Den planerade muddringen godtogs inom 
vissa begränsningar av Länsstyrelsen i beslut 2009-03-01 och har genomförts på angivet sätt. 
Helsinge Vatten AB har därefter lämnat en anmälan till Länsstyrelsen Gävleborg, daterad 2009-09-
21, avseende anläggning av ny utloppsledning, vilket i Länsstyrelsen beslut 2009-11-09 avslogs. 
Enligt motiveringen är ingen av de föreslagna utloppspunkterna lämpliga baserat på de 
strömmätningar som genomfördes under 2004. 

I tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen separeras frågan om uppflytande slam i 
Varpen från eventuell flytt av utloppsledning för det renade avloppsvattnet från Häggesta 
avloppsreningsverk. Genomförda undersökningar pekar mot att uppflytande slam troligtvis har 
orsakats av utsläpp som skett tidigare i anläggningens historia och knappast ens sker i dag. Risk 
för att utsläpp av suspenderbart material från den planerade anläggningen ska orsaka nya 
slamansamlingar i djupfåran anses vara mycket små. 
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Energikartläggning 

Länsstyrelsen Gävleborg har i föreläggande 2010-06-10 begärt att Bollnäs kommun ska redovisa en 
energikartläggning med förslag på energieffektiviseringsåtgärder avseende Bollnäs 
avloppsreningsverk. 

Kommentar: Helsinge Vatten AB har inkommit med begärd energikartläggning för Häggesta 
avloppsreningsverk 2011-03-08, varefter Länsstyrelsen Gävleborg i beslut 2011-07-07, 2013-01-30 
respektive 2013-06-24 begärt kompletteringar av utförd energikartläggning. I det senaste beslutet 
fastslås att kompletterad energikartläggning ska inlämnas tillsammans med ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen i samband med tillståndsprövningen av avloppsreningsverket. 
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4 Nuvarande förhållanden 

4.1 Ledningsnät 

Till Häggesta avloppsreningsverk kommer avloppsvatten från Bollnäs tätort, Lottefors och Freluga. 
Totalt är cirka 13 500 personer bosatta inom det fastighetsområde som är anslutet till Häggesta 
ARV, och på avloppsledningsnätet finns knappt 3 000 abonnemang tecknade. Totalt är det drygt 
132 km ledning som transporterar avloppsvatten till Häggesta avloppsreningsverk. På 
spillvattenhuvudledningsnätet finns 19 avloppspumpstationer samt en kasun med dykarledning 
som går in till Bollnäs reningsverk Det finns också fem lågtrycksavloppspumpstationer som 
pumpar avloppsvatten från en eller två fastigheter, men samtliga dessa drivs i privat regi. Uppgifter 
gällande de enskilda pumpstationerna finns sammanställda i Tabell 1 där man kan utläsa årlig 
avloppsvolym, antal abonnemang, 2012 års flöde genom den aktuella stationen, typ av 
mätanordning för flödesmätning och typ av larm, recipient vid eventuell bräddning samt koordinat 
för utsläppspunkt vid bräddning. Den mängd avloppsvatten som tillkommer mellan två 
pumpstationer rubriceras i tabellen ”Tillskott”. För pumpstationernas identifikation används 
normalt ”APU”, men benämns i Geosecma, det system som används för hantering av geografisk 
information, som ”SPU”. De större pumpstationerna är uppkopplade mot ett styr- och 
övervakningssystem, vilket kopplar larm till processdator med operatörsenhet på Häggesta 
avloppsreningsverk. Vid bräddning registreras datum och hur lång tid det pågår. 

Tabell 1 Sammanställning pumpstationer tillhörande Häggesta avloppsreningsanläggning 

ID-nr 
APU/ 
SPU 

Arbetsnamn Byggår 
 

Tillskott 
m3/år 
 

Antal 
abonne-
mang 

Flöde 
2012 
m3/år 

Mätan- 
ordning 
1) 

Larm-
signal 
2) 

Brädd till 
recipient 
3) 

Koordinat 
SWEREF99 TM 
 

Rehn 
APU101 Norra Rehn  1993  12 000 125 12 000 Tryck Radio Bäck* 6804147, 575046 
APU102 Varpnäsvägen 1966 157 000 460 169 000 Tryck Radio Ljusnan 6803030, 575310 
Norra och centrala Bollnäs 
APU115 Storsveden 1974 2000 20  2000 Vippa Lampa Via dike 6809379, 575152 
APU118 Lottefors 1975/2012 12 060 111 14000 Tryck Radio Lagun* 6810261, 575575 
APU114 Växsjö 1976 2000 17 16000 Tryck Radio Växsjön 6808650, 575333 
APU116 Galvån 1975 6000 49 22 000 Tryck Radio Galvån* 6807179, 573795 
APU119 Heden 1977 190 3 190 Vippa Lampa Via dike 6802841, 573065 
APU103 Strömkarlen 1959 575 000 1405 765 000 Eko Radio Varpen 6802365, 574804 
APU109 Långnäsparken 1973 1000 4 1000 Tryck Radio  Ej brädd 6801722, 575400 
SPU104 Kasun        6801187, 575218 
Freluga 
APU111 Perzons 1973 1 500 3 1 500 Vippa APU 22 Myr/våtmark 6799610, 568572 
APU110 Skidfabriken 1973 500 3 2000 Vippa APU 22 Via dike 6799715, 568490 
APU112 Kolsmyrs 1973 1000 11 3000 Vippa Lampa Omgivn 6799631, 568948 
APU113 Dahlheims 1973 500 3 3500   Omgivn 6799706, 569258 
APU122 Freluga 1992 4300 43 7800 Tryck Radio Voxnan/Voxsjön 6799809, 569747 
APU117 Slottet i Dalen 1975 2000 3 2000 Vippa Lampa Via dike 6801298, 572017 
APU105 Häggestalund 1958 158 000 252 168 000 Tryck Radio Varpen 6801202, 575050 
Granberg  
APU107 Brunnmyra 1959 5 800 50 6 000 Tryck Radio Via dike 6799865, 574313 
APU120 Orsavägen 1987 140 2 140 Vippa Lampa Via dike 6800190, 574661 
APU106 Industriområdet 1965 84 000 363 90 000 Tryck Radio Bäck* 6800793, 575136 
1) Mätanordning: Tryck=Tryckgivare R-Op45, Eko=Ekolod M-Op45, Vippa=Vippa  
2) Larmsignal:  Radio=Larm i styrsystem via radiolänk, APU 22= Radiolänk till APU 122, L=Lampa 
3) Brädd till recipient: Bäck*=Via bäck till Ljusnan, Lagun*=Via lagun till Ljusnan 
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Avloppspumpstationernas placering i förhållande till varandra ses i den schematiska 
översiktskartan för Häggesta avloppsreningsanläggning i figur 1. Mängd debiterat avloppsvatten 
som passerat genom respektive avloppspumpstationen under år 2012 anges i rutorna.  Den 
grönfärgade rutan i centrum symboliserar Häggesta avloppsreningsverk och visar den dryga 
miljonen kubikmeter avloppsvatten som debiterades 2012. 

 

Figur 1 Ledningsnät för Häggesta avloppsreningsanläggning med pumpstationernas placering i förhållande 
till varandra och mängd debiterat avloppsvatten i m3 som passerat respektive stationen under 2012.  

Inkommande mängd avloppsvatten till reningsverket i Häggesta har de senaste åren uppgått till 
knappt 3 miljoner kubikmeter, se Tabell 2. Cirka 40 % av detta är spillvatten från hushåll och 
verksamheter och resterande 60 % utgörs av dagvatten från hårdgjorda ytor, takavlopp och 
dräneringar från fastigheter som är kopplade till spillvattennätet samt inläckage. I volym handlar 
det om mellan 30 och 40 m3 tillskottsvatten per km ledning och dygn. Det kommunala 
renhållningsbolaget BORAB har idag dagvatten och lakvatten från kommunens deponi, Sävstaås, 
kopplat till spillvattennätet. Volymsmässigt utgör detta i storleksordningen 1 % av totalflödet, men 
innehållsmässigt finns ämnen som inte är behandlingsbara i ett konventionellt avloppsreningsverk. 
Trots ett relativ hög grad av tillskottsvatten är det ovanligt att bräddning sker på nätet, se Tabell 3.  

Tabell 2 Årsmängder inkommande avloppsvatten till Häggesta avloppsreningsanläggning jämfört med 
mängd debiterat avloppsvatten ger den procentuella andelen tillskottsvatten 

 2009 2010 2011 2012 

Ink. vatten till avloppsreningsverket (m3) 2 992 585 2 958 878 2 596 007 2 596 325 

Debiterat avloppsvatten (m3) 1 092 810 1 006 393 1 039 423 1 028 065 

Tillskottsvatten (%) 63,5 % 66,0% 60,0% 60,4% 

Tillskottsvatten (m3/km ledning och dygn) 39,4 40,5 32,3 32,6 
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Tabell 3 Årsmängder bräddat avloppsvatten vid Häggesta avloppsreningsverk och ledningsnät 

 2009 2010 2011 2012 

Bräddat vid avloppsreningsverket (m3) 0 0 0 0 

Bräddat på ledningsnätet (beräknat i m3) 680 0 1020 556 

För att bibehålla en god avledningsfunktion samt minska mängden tillskottsvatten utförs ett 
kontinuerligt arbete för att underhålla och förnya ledningsnätet. Exempel på insatser som främjar 
detta är komplettering med dagvattenledning, strumpinfordring av befintlig avloppsledning samt 
byte till nya ledningar. För detta finns förnyelse- och åtgärdsplan samt avsatt investeringsbuffert. 
Saneringslängderna varierar, men i enlighet med beslut av Bollnäs kommunfullmäktige är den 
genomsnittliga årliga saneringslängden för hela ledningsnätet cirka 1,0 %. Se Tabell 4. Genomförda 
åtgärder planeras tillsammans med gatuenheten på Teknik-, service- och fritidsförvaltningen vid 
Bollnäs kommun, samt andra ledningsläggande bolag såsom Bollnäs Energi, Telia och Fortum. För 
att samtliga involverade aktörer ska få mesta möjliga effekt av de nedlagda kostnaderna beror 
insatsplaneringen i tid och rum sålunda delvis på de andra aktörernas insatsbehov.  

Tabell 4 Förnyelsetakt för ledningsnätet baserat på meter sanerade och nyanlagda spillvattenledningar  

 2010 2011 2012 

Sanerad samt nyanlagd längd spillvattenledning (m) 1 123 1 302 1 766 

Förnyelsetakt (% av spillvattennätet) 0,85 % 0,99 % 1,34 % 

4.2 Avloppsreningsverk 

Häggesta avloppsreningsverk renar sedan 1950-talet avloppsvattnet från Bollnäs tätort. Numera är 
också Lottefors och Freluga anslutna till Häggesta ARV. Avloppsreningsverket i Häggesta har byggts 
för en dimensionerande anslutning av 30 000 pe, men har under de senaste fyra åren understigit 
20 000 pe. På samma sätt har den hydrauliska belastningen Qdim uppgetts vara 535 m3/h, medan 
inkommande medelflöde i verkligheten ligger närmare 300 m3/h. Se flödeshistoriken för 2009-
2012 i Tabell 5. Fördelen med denna överdimensionering är att hög reningsgrad kunnat uppnås 
trots en relativt stor procent tillskottsvatten i anläggningen.  

Tabell 5 Hydrauliska förhållanden 2009-2012 baserat på timflöden av utgående renat avloppsvatten 

År 
Summaflöde i m3/d Medelflöde i m3/h 

Medel per dygn Max per dygn Medel per timme Max per timme 

2009 8093 20621 337 1039 

2010 7942 22329 331 1035 

2011 7057 25486 294 1116 

2012 7113 15694 296 864 

Årligen leds eller pumpas knappt 3 miljoner m3 orenat avloppsvatten in till avloppsreningsverket 
och renas i enlighet med huvudprinciperna för ett konventionellt avloppsreningsverk. Se 
processchemat för det en befintlig anläggning i Figur 2. 

Processen börjar i en fördelningsbrunn utanför avloppsreningsverket varifrån avloppet leds vidare 
till grovreningen, som består av fingaller och luftat sandfång innan det leds vidare till det kemiska 
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reningssteget. Eftersom den dimensionerande hydrauliska belastningen Qdim har uppgetts vara 
535 m3/h, innebär detta att grovreningen har byggts för att klara 4 Qdim eller 2140 m3/h genom 
rensgaller och 2 Qdim eller 1070 m3/h genom resterande reningssteg. Första delen av nuvarande 
grovrening har stora brister gällande maskinutrustning och är ur arbetsmiljösynpunkt undermålig, 
varför ett nytt friliggande hus kommer att uppföras för hantering av rens och sand.  

Den kemiska reningen omfattar förfällning av fosfor med PAX XL215 och efterföljande 
sedimentering av fällt och flockat material. Det material som har sjunkit till bassängbotten samlas 
ihop med hjälp av bottenskrapor till en kona, varifrån slammet sedan pumpas till efterföljande 
rötning. Skrapverket driver även en ytslamskrapa för reduktion av flytslam och liknande.  

Det kemiskt renade avloppsvattnet pumpas upp till den biologiska bassängdelen med hjälp av två 
snäckskruvar belägna i en mellanpumpstation. Snäckskruvarna är en rest från före 2010 då 
avloppsvattnet renades i ett biotorn 3 meter ovanför nuvarande biobassängnivå. Den aktuella 
biologiska reningen bygger på aktivslammetoden och består av två parallella linjer med vardera 
dubbla luftningsbassänger och Celpoxluftare. Efter luftningen leds vattnet till två parallella 
sedimenteringsbassänger där slammet sjunker till botten, skrapas ihop och återförs till luftningen 
som returslam. Det renade avloppsvattnet leds med utloppstub till Varpen i Ljusnan. 
Överskottsslammet förtjockas gravimetriskt med hjälp av tillsats av polymeren Superfloc C492 
innan det leds vidare till rötkammaren.  

Under perioder av hög hydraulisk belastning är reningsresultaten ofta försämrade på grund av 
otillräcklig sedimenteringskapacitet i det biologiska reningssteget. När detta händer finns inga 
möjligheter att förbättra reduktion av vare sig fosfor eller organiskt material då ytterligare 
reningssteg saknas sedan 1985, då den del av anläggningen som byggdes för efterfällning ställdes 
av. 

 

Figur 2 Processchema för befintligt avloppsreningsvek Häggesta, Bollnäs kommun 
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Häggesta avloppsreningsvek tar även emot externt slam från tre andra avloppsreningsverk i 
närområdet, brunnsslam från enskilda anläggningar samt fett från restaurangavskiljare. Se Tabell 
6. Av dessa externt tillförda fraktioner går slam motsvarande en belastning av 110 pe från Hällbo 
avloppsreningsverk till vattenreningsdelen, fettet till rötkammaren och resterande slam direkt till 
avvattning tillsammans med det rötade slammet. 

Det förtjockade överskottsslammet från den biologiska reningen rötas slutligen tillsammans med 
kemslammet varefter det blandas med slam från de yttre reningsverken och avvattnas med hjälp 
av Superfloc C444. Brunnsslammet genomgår endast rensavskiljning och avvattning. Allt avvattnat 
slam förvaras sedan på platta utomhus i väntan på borttransport. 

Tabell 6 Belastning av externt slam från yttre avloppsreningsverk och enskilda anläggningar samt fett 

År Fett 

 

Reningsverksslam Kilafors, Segersta 
och Hällbo ARV med 4 % TS-halt 

Trekammarbrunnar med  
1 % TS-halt 

Volym, m3 Volym, m3 Mängd, ton TS Volym, m3 Mängd, ton ts 

2009 237 3681 147 7104 71 

2010 300 3139 126 6774 68 

2011 235 3258 130 7957 80 

2012 300 3246 130 10522 105 

4.3 Dimensionering 

Som tidigare beskrivits är Häggesta avloppsreningsverk dimensionerat för en anslutning av ungefär 
30 000 pe. Under mitten av 2000-talet låg belastningen på cirka 24 000 pe beräknat på årsbasis 
och har därefter sjunkit till i storleksordningen 16 500 pe enligt Helsinge Vattens provresultat 
avseende BOD7 respektive totalfosfor i inkommande avloppsvatten alternativt mängd debiterat 
avloppsvatten. Se Tabell 7. Orsaken till denna snabba belastningssänkning beror huvudsakligen på 
att Milko år 2008 valde att avsluta mejeriverksamheten i Bollnäs.  

Tabell 7 Ansluten belastning för Häggesta avloppsreningsverk beräknad utifrån mängden inkommande 
BOD7, fosfor respektive förbrukad/debiterad vattenmängd.  

År 

Beräknad belastning från 
mängd inkommande BOD 

1 pe = 70 g BOD7/dygn 

Beräknad belastning från 
mängd inkommande totalfosfor 

1 pe = 2,1 g totalfosfor/dygn 

Beräknad belastning från 
volym debiterat vatten 

1 p = 175 l/person, dygn 

Inkommande 
BOD7 i kg/d Antal pe Inkommande 

Tot-P i kg/d Antal pe Debiterat 
vatten, m3/år Antal pers 

2009 1 369 19 559 38,0 18 112 1 092 810 17 109 

2010 1 341 19 152 36,6 17 434 1 006 393 15 756 

2011 910 12 994 32,3 15 357 1 039 423 16 273 

2012 1 162 16 604 29,4 14 000 1 028 065 16 095 

Medel - 17 077 - 16 226 - 16 308 

Medel 16 537 
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4.4 Reningsresultat 

Länsstyrelsen Gävleborg har i tillståndsbeslut för anläggningen satt gränsvärde på årsbasis för 
totala utgående mängder av 158 kg BOD7/dygn respektive 5,3 kg totalfosfor/dygn. Riktvärde för 
utgående renat avloppsvatten har satts till 15 mg/l organiskt material mätt som BOD7 respektive 
0,5 mg/l totalfosfor beräknade som månadsmedelvärden.  

Gränsvärden avseende både halter och mängder har under åren 2009-2012 innehållits, medan 
riktvärdena för såväl BOD7 som Tot-P har överskridits en månad under 2009 resp 2010 och sex 
månader under 2011. Se Tabell 8. Dessa överskridanden beror huvudsakligen på otillräcklig 
avskiljning av bioslammet i slutsedimenteringen, vilket tidvis visar sig som slamflykt med förhöjda 
halter av organiskt material och fosfor i utgående vatten. Efter ett slamflyktstillfälle kan det vara 
svårt att återuppbygga slamvolymen, vilket leder till ytterligare svårigheter att nå villkorsgivna 
resultat under kortare eller längre tid. 

Tabell 8 Reningsresultat för Häggesta avloppsreningsverk 2009-2012 

 

Dygnsmedelmängd, kg/d Månadsmedelvärde, mg/l Årsmedelvärde, mg/l 

BOD7 Tot-P BOD7 Tot-P BOD7 Tot-P 

Resultat 
Gräns-
värde 

Resultat 
Gräns-
värde 

Resultat 
Gräns-
värde 

Resultat 
Gräns-
värde 

Resultat Resultat 

2009 52 158 2,5 5,3 2,4 - 10 15 0,09 - 0,55 0,5 6,0 0,30 

2010 47 158 2,6 5,3 3,6 - 8,5 15 0,25 – 0,72 0,5 6,0 0,32 

2011 97 158 3,1 5,3 4,0 - 27 15 0,09 – 1,1 0,5 14 0,44 

2012 39 158 1,5 5,3 3,8 - 8,5 15 0,09 - 0,43 0,5 5,6 0,22 

4.5 Gasproduktion 

Slammet från reningsprocessen tillsammans med fett ger vid mesofil rötning på anläggningen 
upphov till en årlig produktion av cirka 220 000 m3 rötgas. Slammets utrötningsgrad ligger på 
ungefär 40 % och gasfördelningen bedöms vara 60 % metan och 40 % koldioxid. På Häggesta 
avloppsreningsverk sker enbart mätning och registrering av den rötgas som används för 
produktion av el i gasturbinen, varför årsproduktionen har beräknats utifrån nyttjande av denna 
under perioden 131122–131202.  

Mängden rötgas till gasturbinen 2009-2011 har aldrig överstigit 100 000 m3 på årsbasis, vilket 
innebär att mer än 50 % av gasen facklas bort.  

4.6 Kvittblivning av slam 

Totalt produceras årligen cirka 1500 ton avvattnat slam med en TS-halt på dryga 20 %. Under 
senare år har allt slam från Häggesta transporterats till BORAB:s avfallsanläggning i Bollnäs för 
tillverkning av anläggningsjord, som nyttjas till täckmaterial på deponin. Se Tabell 9. 
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Tabell 9 Producerade mängder slam på Häggesta avloppsreningsverk 2009-2012 

 Producerat slam Mängd till 
sluttäckning deponi 

Mängd till 
jordbruksmark 

 ton TS-halt i % Mängd, kg TS ton  ton 

2009 2 120 23,7 502 440 2 120 0 

2010 1 960 24,55 481 317 1 960 0 

2011 1 538 27,62 424 809 1 538 0 

2012 1 420 21,97 311 877 1 420 0 

Inget av reningsverksslammet har kunnat återföras till produktiv mark även om innehållet av 
tungmetaller understiger gällande gränsvärden för saluhållande eller överlåtelse av avloppsslam 
för jordbruksändamål enligt ”Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter”. Se Tabell 10. 

Tabell 10 Uppmätta halter tungmetaller i avloppsslam från Häggesta ARV 2009-2012 i jämförelse med 
gränsvärden för saluhållande/överlåtelse för jordbruksändamål 

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa 
fall i samband med hantering, införsel och 
utförsel av kemiska produkter 

Uppmätta mängder tungmetaller i slam från 
Häggesta avloppsreningsverk  

mg/kg torrsubstans 

Parameter Gränsvärde mg/kg TS 2009 2010 2011 2012 

Fosfor  23 700 27 000 24 500 25 300 

Bly 100 18 38 16 16 

Kadmium 2 0,72 1,05 0,92 0,77 

Koppar  600 158 195 247 230 

Krom 100 29 39 49 49 

Kvicksilver 2,5 0,41 0,69 0,80 0,79 

Nickel 50 13 15 16 17 

Zink 800 483 512 628 620 

Silver - - - 2,2 1,5 

Bor - - - - 8,7 

Tenn - - - 5,5 12 

Molybden - - - - 4,0 

      Kadmium/fosforkvot Enhet: mg Cd/kg P 30 39 38 30 

 
En ofta förkommande indikator på slammets lämplighet för gödsling är innehållet av näringsämnet 
fosfor kontra tungmetallen kadmium. Kadmium/fosforkvoten har diskuterats en hel del, men det 
finns inga gränsvärden uppsatta. För de som arbetar med REVAQ-certifiering av slammet finns det 
ett mål för uppströmsarbetet som säger att kadmium/fosforkvoten ska minska linjärt från 2011 till 
2025. Detta innebär i reella värden att den maximala kvoten som satts till 34 mg Cd/kg P för 2011 
ska minska till 17 mg Cd/kg P till år 2025. För Häggesta kan man säga att detta är fullt möjligt 
utifrån 2012 års kvot på 30 mg Cd/kg P. En utvärdering av slammet med REVAQ:s 
certifieringsregler som måttstock anger däremot att alla uppmätta tungmetaller utom kvicksilver 
klassas som prioriterade riskminskningsämnen. 
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Gällande gränsvärden för organiska ämnen i slam saknas sådana både i Naturvårdsverkets gällande 
och förslag till nya slamförordning. Det anses mer effektivt med vidare övervakning av kända 
ämnesgrupper samt kartläggning och övervakning av nya organiska ämnesgrupper i avlopp. Enligt 
tidigare överenskommelse mellan Svenskt Vatten, LRF och Naturvårdsverket sattes ett antal 
riktvärden upp för några indikatorparametrar i Naturvårdsverkes rapport 4418. Denna publikation 
kan sägas vara inaktuell, men värdereferenserna ger ändå en bild som visar att halterna 
Nonylfenol, PAH och PCB som uppmätts i slammet från Häggesta avloppsreningsverk kan anses 
vara relativt låga. Se Tabell 11. Inom REVAQ hanteras de oönskade organiska ämnena genom ett 
uppströmsarbete där kemikalieanvändningen hos reningsverkets anslutna verksamheter kartläggs 
och skadliga ämnen byts ut. Ett verktyg i detta arbete är Kemikalieinspektionens PRIO-databas, 
som Helsinge Vatten AB använder i sitt uppströmsarbete.  

Tabell 11 Uppmätta halter organiska indikatorämnen i avloppsslam från Häggesta avloppsreningsverk i 
jämförelse med riktvärden från den idag inaktuella slamöverenskommelsen från 1994 

Naturvårdsverket, Lantbrukarnas 
Riksförbund, Svenska Vatten- och 
avloppsverksföreningen. NV:s rapport 4418. 

Medelvärden av organiska indikatorämnen i slam 
från Häggesta avloppsreningsverk  

Parameter Gränsvärde mg/kg TS 2009 2010 2011 2012 

Nonylfenol 100 *) - 11 7,3 8,9 

Ʃ PAH (6 kongener) 3,0 - < 0,3 < 0,3 0,71 

Ʃ PCB (7 kongener) 0,4 **) - 0,022 0,025 0,039 
*) Beräknat som årsmedel 
**) Ʃ PCB för enstaka prov: < 1,0 mg/kg TS, vid 12 prover per år får max 3 ha en halt av 0,4-1,0 mg/kg TS 
 

4.7 Hantering av miljöfarligt avfall 

Endast mindre mängder miljöfarligt avfall uppkommer på avloppsreningsverket. Småkemikalier 
såsom färg- och lackrester samt lysrör, UV-lampor och vippor förvaras i röd låda avsedd för 
miljöfarligt avfall inför transport av Härjelast till BORAB:s återvinningscentral i Bollnäs för 
omhändertagande. Spillolja förvaras tillsammans med eventuella rester av hydraulolja och 
liknande i 200 litersfat och transporteras därefter av SITA till deras miljöanläggning. Mellanlagring 
inför transport pågår högst ett år. 
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5 Planerad verksamhet 

5.1 Ledningsnät 

Avloppsvatten från Bollnäs tätort, Lottefors och Freluga kommer även fortsättningsvis ledas till 
Häggesta avloppsreningsverk. Det finns inga planer på att utvidga befintligt verksamhetsområde, 
förlänga dagens spillvattennät på 132 km i mer omfattande utsträckning eller anlägga fler än 
dagens 19 avloppspumpstationer. Prognoser för den nära framtiden ger att en ökning av 
spillvattenvolymerna till reningsverket i Häggesta är tämligen osannolik. Aktiva insatser för att 
minska volymerna finns däremot i Helsinge Vattens verksamhet med tanke på att tillskottsvatten 
idag utgör i storleksordningen 60 % av den totala mängden inkommande avloppsvatten. 
Insatserna utgörs av spårning och åtgärdande av dagvatten från hårdgjorda ytor, takavlopp och 
fastighetsdräneringar samt ett kontinuerligt arbete för att underhålla och förnya ledningsnätet. I 
enlighet med politiska beslut av Bollnäs kommun skall årlig saneringslängd för hela det 
kommunala ledningsnätet uppgå till cirka 1,0 %. En stor svårighet är dock den del av ledningsnätet 
som tillhör de enskilda fastighetsägarna, där förnyelsetakten är mer eller mindre obefintlig. Otäta 
dagvattenledningar i samma rörgravar som spillvattennätet är ett annat svårt problem eftersom 
vatten har en förmåga att flöda i dessa markkanaler tills en otät eller förskjuten fog dyker upp.  I 
arbete med minskning av tillskottsvatten prioriterar även Helsinge Vatten AB, ur energisynpunkt, 
åtgärder av nätets ytterområden då dessa vattenvolymer får passera ända upp till fem 
avloppspumpstationer innan ankomst till avloppsreningsverket.  

Kostnaden för åtgärder per meter ledning beror på många saker, bland annat ledningsdjup, 
dimension, antalet serviser på ledningssträckan, om flera ledningar kan åtgärdas vid samma 
grävning etc. Som ett överslag kan dock summan 1000 kr/meter ledning användas för att beräkna 
saneringskostnaden. Varje procentenhet av avloppsledningsnätet anslutet till Häggesta 
reningsverk kostar alltså ca 1,3 miljon kronor att sanera.  

För bortkoppling av tillskottsvatten och förorenat avloppsvatten planeras dessutom en mycket 
viktig insats av det kommunala renhållningsbolaget BORAB genom byggande av en egen 
reningsanläggning för en dimensionerande årlig volym av 30 000 m3 dag- och lakvatten från 
Sävstaås avfallsanläggning. Detta utgör 1,6 % av volymen tillskottsvatten till Häggesta ARV på 
årsbasis (beräknat från data i Tabell 2). Efter rening ska dagvattnet från sorteringsytorna och 
lakvattnet från deponin kunna släppas ut i en lokal recipient. I beslut från Länsstyrelsen Dalarnas 
län, 2013-11-06, ändrar Miljöprövningsdelegationen tidigare beslutade utredningsvillkor samt 
provisorisk föreskrift i tillståndsbeslut daterat 2008-12-19 avseende gränsvärden för årsmängder 
fosfor, kväve, bly, kadmium och nickel till Långmyrbäcken. Mängder överstigande gränsvärde ska 
under utredningstiden gå till Häggesta avloppsreningsverk. Reningsanläggningen ska drifttas maj 
2015, varefter en intrimning bedöms ske under en femårsperiod. Från år 2020 förväntas inget dag- 
eller lakvatten från Sävstaås avfallsanläggning släppas till det kommunala ledningsnätet.  

Helsinge Vatten AB har påbörjat framtagandet av ett gemensamt upplägg för dagvattentaxa för 
Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Förslaget beräknas vara färdigt för införande den 1 januari 
2015. I och med detta arbete förbättras möjligheterna att påverka de privata fastighetsägarna att 
koppla över sina tak- och dräneringsvatten från spillvattennätet till dagvattennätet. 
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VA-plan 

Bollnäs kommuns samhällsbyggnadskontor har påbörjat arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan. I detta kommer VA-perspektivet att ingå, bland annat med redovisning av befintligt 
ledningsnät, avloppsreningsverk, vattentäkter och deras kapacitet för ett eventuellt framtida 
större uttag samt säkerheten kring vattentäkterna. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar också för 
att tillsammans med Helsinge Vatten AB under hösten 2013 planera för hur en VA-plan ska arbetas 
fram. VA-planen beräknas vara framtagen tidigast under hösten 2014.  

5.2 Avloppsreningsverk 

Nuvarande anläggning har beskrivits vara i stort behov av upprustning av slitna anläggningsdelar 
och uppgradering av utrustning. För att uppnå dagens standard vad gäller arbetsmiljö, miljö samt 
resursanvändning planeras om- och tillbyggnad av reningsverket. Detta arbete kommer att 
resultera i en anläggning som är utformad huvudsakligen på samma sätt som nuvarande med 
mekanisk, kemisk och biologisk rening samt rötning av slammet. Se Figur 3. Skillnaden blir att den 
renoverade anläggningen kan rena avloppsvattnet till en högre reningsgrad och är mer 
resurseffektiv vad gäller såväl maskinutrustning som nyttjande av egen energi.  

I grunden är det sex övergripande åtgärder som planeras för anläggningen: Ny byggnad för rens- 
och sandhantering, Renovering av försedimenteringen, Ombyggnad av det biologiska 
reningssteget, Komplettering med polersteg, Renovering av slamhanteringen och Nytt system för 
värme och ventilation. Omfattningen av dessa övergripande åtgärder redovisas nedan.  

Förändringar vad gäller faktisk belastning och inkommande flöde jämfört med förutsättningarna 
vid anläggandet av avloppsreningsverket i början av 70-talet medför att det dimensionerande 
flödet såväl som det maximala flödet anpassas till nuvarande och framtida hydrauliska belastning 
för ett optimalt nyttjande av anläggningen. Baserat på uppmätta medel- och maxflöden för den 
senaste treårsperioden sänks därmed dimensionerande flöde från 535 m3/h till 370 m3/h medan 
maximalt flöde sänks från 2100 m3/h till 1250 m3/h.  

Ny byggnad för rens- och sandhantering 

En helt ny byggnad för rens- och sandhantering i inkommande avloppsvatten anläggs. Denna 
kommer bestå av två parallella och luftade sandfång med ny och modern maskinutrustning såsom 
rensilar med integrerad tvättpress, sandtvätt, blåsmaskiner samt installation för allmän ventilation 
och uppvärmning plus luktreduktion för processluften. Den nya grovreningen byggs för att kunna 
hantera inkommande flöden upp till 1250 m3/h. 

Renovering av försedimenteringen 

Renovering av försedimenteringen, innefattande utbyte av snäckskruvarna till nedsänkta 
centrifugalpumpar, genomförs. Tidigare förslag till ombyggnad för att åstadkomma självfall genom 
anläggningen medförde för små energibesparingar i förhållande till de höga kostnader som 
krävdes för säkerställande av de hydrauliska marginalerna. Elektromagnetisk flödesmätare 
placeras på tryckledning från mellanpumpstation. Kontrollerad avbräddning av kemfällt vatten 
från försedimenteringen införs för flöden överstigande 900 m3/h för att skona den känsliga 
biologiska reningen vid hög hydraulisk belastning. Fällning/flockning kommer som tidigare ske 
genom tillsats av kemikalier av typen PAX XL125, dvs metallsaltet polyaluminiumklorid.  Den 
renoverade reningsdelen kommer kunna hantera flöden upp till 1250 m3/h. 
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Figur 3 Processchema för planerat avloppsreningsverk Häggesta, Bollnäs kommun 

Ombyggnad av det biologiska reningssteget 

Ombyggnad av det biologiska reningssteget genomförs för att åstadkomma en större reduktion av 
organiskt material samt bättre marginaler vid den tidvis höga hydrauliska belastningen i 
anläggningen. Detta åstadkoms genom att delar av luftningsbassängerna i det befintliga biosteget 
fylls med bärarmaterial för biofilm och Celpoxluftarna ersätts av grovblåsiga bottenluftare. 
Mängden bärarmaterial anpassas till 43 % fyllnadsgrad efter den dimensionerande belastningen 
på 20 000 pe och kan enkelt ökas för uppskalning av anläggningen upp till 26 000 pe bara genom 
tillsats av det aktuella bärarmaterialet till en fyllnadsgrad av 55 %. Detta medför inga problem 
avseende den extremt viktiga luftningen, då bottenluftarsystemet har tagits till för en 
maxkapacitet motsvarande 50 % överkapacitet i förhållande till den dimensionerande 
belastningen, vilket medger att luftarsystemet ska klara belastningstoppar upp till 30 000 pe. I 
befintlig anläggning sköljs, under perioder av hög hydraulisk belastning, förhöjda mängder 
biomassa ut från biosteget och kan inte återföras i motsvarande utsträckning. Detta resulterar i 
simultant försämrade reningsresultat samt utarmning av biosteget med minskad reduktion av 
organiskt material under återhämtningstiden som följd. Den planerade biofilmsmetoden är 
generellt tåligare mot störningar och flödestoppar än den befintliga aktivslamprocessen och 
motverkar sådan slamflykt eftersom det aktiva slammet sitter fast på bärarmaterialet. För att 
maximera bioslammets fällningsegenskaper planeras efterföljande bassängutrymmen, vilka 
frigörs i samband med ombyggnaden, att utnyttjas för att kunna dosera metallsalt respektive 
polymer i ett flockningssteg innan vattnet leds till de befintliga sedimenteringsbassängerna. 
Ombyggt biologiskt reningssteg dimensioneras för att klara ända upp till 900 m3/h eller 2,4 Qdim. 
Ur flödessynpunkt är detta mycket bra då mindre än 0,2 % av totala inkommande avloppsvolymen 
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beräknas överstiga detta flöde, baserat på uppmätta dygnsflöden under 2009-2011. Baserat på 
flödes uppgifter 2009-2012 utgör endast 0,16 % av det totala årsflödet volymer över 900 m3/h. 

Baserat på flödes- och analysuppgifter 2009-2012 så utgör BOD i denna förbiledda volym 0,3 % av 
totala mängden som går ut. Motsvarande för fosfor är 0,4 %.  

Komplettering med polersteg 

För att möjliggöra ytterligare reduktion av partikulärt organiskt material respektive fosfor före 
utloppet till recipienten kompletteras processen med ett polersteg genom installation av skivfilter 
i befintligt avställt anläggningsutrymme. Drift av skivfilter är relativt resurskrävande och anpassas 
till perioder av hög hydraulisk belastning eller i situationer då ordinarie reningssteg ej ger 
tillräcklig avskiljning av organiskt material och/eller fosfor. 

Renovering av slamhanteringen 

En omfattande renovering av slamhanteringen ska genomföras, innebärande bland annat 
installation av mekaniska förtjockare för slammet som ska rötas, utbyte av omröraren i 
rötkammaren, förbättrad isolering av rötkammaren och övergång till termofil rötning. 
Alltsammans för att minimera energiförlusterna vid hanteringen av slammet och genom ökad 
uppehållstid för slammet i rötkammaren maximera rötgasproduktionen på anläggningen. Högre 
produktion av den energirika rötgasen ger även bättre nyttjande av den befintliga gasgeneratorn 
och tillsammans med ett förbättrat system för VVS även stabilare energibalans. Fettmottagningen 
flyttas till utrymme i direkt anslutning till rötkammaren, där även värmeväxlare för återvinning av 
värmen i det rötade slammet, placeras. Befintlig slamplatta planeras ersättas med slamsilo för 
effektiv och luktfri slamhantering. 

Nytt system för ventilation och värme  

För att förbättra arbetsmiljön installeras ett helt nytt ventilationssystem. Till detta kompletteras 
det system som idag står för anläggningens värmeproduktion med en ny gas-/oljepanna samt ett 
antal värmepumpar.  

5.3 Dimensionering och maximala genomsnittliga veckobelastningen 

Häggesta avloppsreningsverke byggdes för en dimensionerande anslutning av omkring 30 000 pe, 
men inför den planerade om- och tillbyggnaden utgår Helsinge Vatten AB från att en så hög 
belastning är högst osannolik under kommande tjugoårsperiod. Belastningen i enlighet med Tabell 
7 uppgår i nuläget till ungefär 16 500 pe och man väljer därför att dimensionera maskinutrustning 
och fastighetsinstallationer för en årlig belastning av 20 000 pe. På samma sätt har tidigare 
dimensionerande hydrauliska belastning räknats om från 525 m3/h till det för anläggningen mer 
relevanta 370 m3/h med stöd av sammanställda timflöden under en period av tre år. 

Den planerade verksamheten på Häggesta avloppsreningsanläggning ska i enlighet med 
Naturvårdsverkets föreskrifter även anpassas för den maximala genomsnittliga veckobelastningen 
(max gvb). För att kunna fastställa denna genom beräkning krävs att ett mycket stort antal analyser 
för inkommande halter BOD7 har utförts. Häggesta ARV har i enlighet med praxis tillämpat en 
provtagningsfrekvens av ett dygnsprov per månad för inkommande avlopp då dessa analyser inte 
omfattas av krav avseende kontrollprovtagning. För att närma sig ett värde för max gvb har därför 
tre alternativa tillvägagångssätt tillämpats för beräkningar. En variant baserat på antal potentiella 
brukare och två på statistisk bearbetning av uppmätta halter organiskt material i inkommande 
avlopp. Se stycke 6.3.1–6.3.3. Resultaten från dessa beräkningar varierar mellan 20 000 och 29 000 
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pe, där en sannolik maximal genomsnittlig veckobelastning på 25 000 pe erhålls i det sista 
beräkningsfallet genom antagande av en hypotetisk maxvecka.  

5.3.1 Max gvb baserat på antal potentiella brukare 

För att beräkna den maximala genomsnittliga veckobelastningen för Häggesta avloppsreningsverk 
har antal brukare av avloppstjänster baserats på fyra abonnentkategorier; permanentboende, 
fritidsboende under högsäsong, turister under högsäsong och industriverksamhet. 
Sammanställning av det uppskattade antalet brukare de kommande åren ger en antagen 
anslutning av 20 000 pe och ses i Tabell 12. Enligt uppgifter från Bollnäs kommun förväntas vare 
sig större befolkningsutveckling eller industrietablering i närtid. 

Tabell 12 Max gvb baserad på antal brukare  

Abonnentkategori 
Permanent 
boende 

Industri-
verksamhet 

Fritidsboende, 
maxvecka 

Turister, 
maxvecka 

Summa 

Antal personer/pe 14 000 2 000 3 000 1 000 20 000 

5.3.2 Max gvb baserat på statistisk bearbetning av uppmätta halter BOD7 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att beräkna den maximala genomsnittliga veckobelastningen 
baseras på samtliga uppmätta halter organiskt material mätt som BOD7 i inkommande avlopp 
2009-2012. Provtagningsfrekvensen har varit 12 dygnsprover/år. Samtliga uppmätta halter har 
relaterats till aktuellt dygnsflöde och räknats om till personekvivalenter (pe) genom att anta en 
belastning motsvarande 70 mg BOD7/p, d.  

För att närma sig ett sannolikt veckoprov med maximal belastning har det dygnsprov, inom den 
nittionde percentilen som uppvisar den största uppmätta dygnsmängden, använts. Se Figur 4. 
Detta skulle ge en max gvb av 29 000 pe, vilket är ett fullt rimligt dygnsvärde men bedöms vara 
relativt osannolikt för en hel vecka. 

  

Figur 4 Max gvb baserat på statistisk bearbetning av uppmätta halter organiskt material, mätt som BOD7 
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5.3.3 Max gvb baserat på uppmätta halter BOD7 och en hypotetisk vecka 

Ett ytterligare alternativt tillvägagångssätt för att beräkna den maximala genomsnittliga 
veckobelastningen baseras på samtliga uppmätta halter organiskt material mätt som 
BOD7 i inkommande avlopp 2009-2012 och ger ett max gvb på 25 000 pe.  

Provtagning baseras på 12 dygnsprover per år fördelade till ett per månad. Detta innebär 
att det inte finns några hela sammansatta veckor med provresultat att nyttja. Se värden i 
Tabell 13. För att kunna beräkna en hypotetisk vecka med maximal belastning antas 
därför att fem dagar ligger på medelvärde för fyraårsperioden och två dagar har maximal 
dygnsbelastning motsvarande de två högsta uppmätta värdena: 

5 d*1 216 kg BOD7/d + 1 d*2 274 kg BOD7/d + 1d*3 740 kg/d = 12 093 kg BOD7/v 

Omräkning till personekvivalenter (pe) görs genom att anta en belastning motsvarande 
70 g BOD7/p, d: 12093 kg BOD7/v / 7 d / 0,07 BOD7/p, d = 24 700 pe 

Tabell 13 Sammanställning av dygnsmängder organiskt material mätt som BOD7 2009-2012 

Inkommande BOD7, kg/d 2009 2010 2011 2012 2009-2012 
Medel 1 400 1 336 876 1 250 1 216 
Min 251 820 339 188 188 
Max 2 274 2 207 1 535 3 740 3 740 

5.4 Framtida reningsresultat 

Helsinge Vatten AB yrkar för det sökta tillståndet villkor med begränsningsvärde för fosfor och 
organiskt material, mätt som BOD7, vilka ska gälla från det att anläggningen är intrimmad och klar. 
Halten av totalfosfor respektive BOD7 i utgående vatten från reningsverket ska som 
kvartalsmedelvärden inte överstiga 0,3 respektive 10 mg/l. Villkoren ska uppfyllas genom att minst 
tre av fyra uppmätta kvartalsmedelvärden under kalenderåret ska understiga dessa 
begränsningsvärden. Man yrkar även på att utsläppet av totalfosfor från Häggesta 
avloppsreningsanläggning, inkluderande avloppsvatten bräddat efter minst ett reningssteg, 
sammantaget under ett kalenderår får uppgå till 2 ton.  

Den planerade anläggningen har goda förutsättningar att klara den högre reningsgraden jämfört 
med idag genom en förbättrad biologisk reningsprocess och ökade möjligheter till avskiljning 
genom såväl sedimentation som filtrering av finpartikulärt material. Som framgår av den tekniska 
beskrivningen är reningsprocessen avseende reduktion av både organiskt material och fosfor 
dessutom skalbara. Mängden bärarmaterial i biosteget kan enkelt ökas och installation av 
polersteg tillsammans med utökade möjligheter att dosera fällnings- och flockningskemikalier ger 
mycket goda möjligheter att bibehålla en höggradig rening även om ökad belastning plötsligt 
skulle vara ett faktum. Eventuella framtida krav på ytterligare rening av avloppsvattnet får 
hanteras när det blir aktuellt, men möjligheterna att infoga nya processteg ökar generellt när 
anläggningen är ombyggd för ett mer flexibelt driftssätt. 
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5.5 Framtida gasproduktion 

Genom att anläggningen byggs om för att åstadkomma ett råslam från reningsprocessen med ett 
lägre vatteninnehåll räknar man med att även rymma externslammet i rötkammaren. Ökade 
mängder organiskt material som finns tillgängligt för rötning, kombinerat med en uppgradering av 
rötkammaren från mesofil till termofil rötning ger längre uppehållstid i rötkammaren och även 
högre utrötningsgrad. Genom planerade åtgärder räknar Helsinge Vatten AB med att öka mängden 
producerad gas från nuvarande 220 000 m3/år till 300 000 m3/år. För att öka nyttiggörandegraden 
för gasen planeras för installation av gaspannor, som med automatik ska gå in i de fall den 
befintliga gasturbinen inte är i funktion alternativt större mängder värme än vad som kan 
åstadkommas när även el produceras behövs. Målet är naturligtvis att 100 % av gasen kan 
utnyttjas till el och/eller värme även om man i praktiken kan vara tvungen att fackla gasen vid vissa 
tillfällen. 

5.6 Framtida kvittblivning av slam 

Helsinge Vatten AB räknar med att kunna leverera slammet till BORAB:s anläggning 1-2 år efter att 
deponins tredje och sista etapp enligt plan har sluttäckts vid utgången av 2016, det vill säga som 
längst fram till 2018. Därefter finns ingen uttalad strategi för framtida användningsområde eller 
behandlingssätt eftersom mål för exempelvis återförande av fosfor till kretsloppet eller krav 
gällande hygienisering är under utarbetande på nationell nivå. Naturvårdsverkets uppdrag att 
revidera rapport 5214, Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp, med syfte att öka 
återanvändningen har utmynnat i ett material som fram till 28 feb 2014 är på remiss, vilket medför 
att osäkerhet avseende eventuellt antagande av ny slamförordning råder. Svenskt Vatten har 
tillsammans med LRF, Avfall Sverige och Energigas Sverige i Dagens debatt den 5 sept 2013 
diskuterat om återföringen av fosfor till åkermark från matavfall, rötrester, slam från reningsverk 
och andra organiska gödselprodukter till jordbruket försvåras i och med förslaget och istället 
tvingar fram en ökad import av mineralgödsel innehållande högre kadmiumhalter. Klart är dock att 
skärpta regler för såväl hygienisering som metaller och organiska ämnen kan väntas.  

Man kan dock konstatera att förutsättningarna för att kunna använda slammet som växtnäring i 
jordbruk eller vid odling av energigrödor finns eftersom tungmetallinnehållet i 
reningsverksslammet från Häggesta avloppsreningsverk understiger gällande gränsvärden för 
saluhållande eller överlåtelse av avloppsslam för jordbruksändamål enligt ”Förordning (1998:944) 
om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter”. 
Se Tabell 10. En utvärdering av slammet med REVAQ:s certifieringsregler som måttstock anger 
dock att alla uppmätta tungmetaller utom kvicksilver klassas som prioriterade 
riskminskningsämnen, och därmed bör minskas på sikt. 

Vid eventuell framtida användning av avloppsslam på jordbruksmark regleras detta genom 
Naturvårdsverkets ”Kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt 
marken, när avloppsslam används i jordbruket” för att hindra skadliga effekter på mark, 
vegetation, djur och människor. Exempelvis måste slammet behandlas om det inte brukas ner 
inom 24 timmar och tillförda mängder avloppsslam ska justeras utifrån växternas näringsbehov, 
metallhalterna i åkermarken och marktyp/brukningssätt. Om målet att återföra fosfor till 
produktiv mark lämnas kan andra användningssätt för slammet från Häggesta avloppsreningsverk 
vara nyttjande vid jordtillverkning eller växtetablering vid markåterställning. Samförbränning med 
avfall eller biobränslen alternativt separat förbränning diskuteras av flera kommuner. Vid 
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monoförbränning av slam sker det idag en utveckling av teknik som syftar till utvinning av fosforn 
från askan, vilket annars är en av de stora nackdelarna vid denna typ av kvittblivning. 

Helsinge Vatten AB arbetar sammanfattningsvis för att uppnå följande med slamhanteringen: 

- Bidra till att uppfylla de nationella miljömål som påverkas av slamhanteringen 

- Leva upp till hänsynskravet gällande hushållnings- och kretsloppsprincipen 

- Erhålla en driftsäker och arbetsmiljövänlig slamhantering 

- Åstadkomma en långsiktigt säker avsättning av slammet 

5.7 Framtida hantering av miljöfarligt avfall 

Helsinge Vatten AB bedömer att endast mindre mängder miljöfarligt avfall i framtiden uppkommer 
på avloppsreningsverket. Småkemikalier såsom färg- och lackrester samt lysrör, UV-lampor och 
vippor får fortsättningsvis förvaras i röd låda avsedd för miljöfarligt avfall inför transport av 
Reaxcer till BORAB:s återvinningscentral i Bollnäs för omhändertagande. Spillolja förvaras 
tillsammans med eventuella rester av hydraulolja och liknande i 200 litersfat och transporteras 
därefter av SITA till deras miljöanläggning. Mellanlagring inför transport skall pågå högst ett år. 
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6 Tidplan 
Helsinge Vatten AB avser att påbörja upphandlingen av entreprenadarbetet för tillbyggnaderna 
snarast efter tillståndsbeslut från Miljöprövningsdelegationen. Enligt den översiktliga 
projektplanen kommer de i ansökan beskrivna åtgärderna ta ett drygt år i anspråk att genomföra. 
Se Tabell 14. Vissa entreprenadblock kan genomföras parallellt, men på grund av de tekniska 
svårigheter som uppstår framförallt under ombyggnationerna i de befintliga lokalerna, får 
entreprenadarbetet förläggas i serie. De tekniska svårigheterna avser både utrymmesbrist och att 
avloppsreningsverket i princip har samma belastning såväl som reningskrav oavsett om 
byggnationer pågår eller ej. Redovisad tidssättning kan behöva justeras genom inbördes 
omkastning, eller delning av blocken utifrån entreprenörens tillgänglighet eller andra 
omständigheter.  

Ambitionen från Helsinge Vatten AB är att kunna påbörja entreprenadarbetena under 
försommaren 2014, vilket skulle medföra ett färdigställande av om- och tillbyggnaden av Häggesta 
avloppsreningsverk under senhösten 2015. Ett stort osäkerhetsmoment för tidplanen är dock att 
risken för överprövning av entreprenadupphandlingarna enligt LOU/LUF, vilket kan förskjuta 
genomförandet i en omfattning som är svår att förutse.  

Tabell 14. Entreprenadgenomförande för om- och tillbyggnad av Häggesta avloppsreningsverk 

Planerade åtgärder År 1  
kvart 1 

År 1 
kvart 2 

År 1 
kvart 3 

År 1 
kvart 4 

År 2 
kvart 1 

År 2 
kvart 2 

Tillståndsbeslut Miljöprövningsdelegationen       

Entreprenadupphandling       

Renovering slamhantering       

Ny byggnad för rens- och sandhantering       

Komplettering med polersteg       

Renovering av försedimenteringen       

Ombyggnad av det biologiska reningssteget       

Nytt system för värme och ventilation       

Slutbesiktningar       
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7 Lokalisering 
Häggesta avloppsreningsverk anlades under slutet av 50-talet på Drängnäs udde i Varpen, tre 
kilometer syd/sydöst om Bollnäs centrum. Se Figur 5. Avståndet till tätbebyggelse är cirka 500 
meter, medan ett mindre sommarstugeområde ligger knappt 50 meter från fastighetsgränsen på 
östra sidan. Se Figur 6. 

Anläggningens lokalisering har historiskt inte ifrågasatts utan är väl accepterad i kommunen. Ingen 
reservtomt för avloppsreningsverket finns och diskussioner har heller inte förekommit gällande 
alternativa lägen. 
 

 

Figur 5 Häggesta avloppsreningsverk lokaliserad på Drängnäs udde i Varpen, Bollnäs kommun 

 

Figur 6 Häggesta avloppsreningsverk i förhållande till områden med bebyggelse 

Häggesta avloppsreningsverk 

Sommarstugeområde 

Utsläppspunkt i Varpen 
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8 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten utgörs av utsläpp av organiskt material och 
fosfor till sjön Varpen. Avloppsreningsverket har dock alltsedan etableringen på 1950-talet bidragit 
till stora förbättringar för recipienten avseende samhällets avloppsbelastning. I enlighet med 
vattenförvaltningsförordningen klassificerades Varpen 2009 som ett ytvatten med god kemisk och 
god ekologisk status. Befintlig anläggning har under senaste fyra åren uppfyllt tillståndsvillkoren 
med god marginal och reducerar idag utsläppen av organiskt material till 95 % och fosfor till 93 % 
baserat på årsmedelvärden 2009-2012. Planerad anläggning byggs för att ytterligare kunna minska 
mängden närsalter till Varpen, och sekundärt även Bottenhavet.  

Utsläpp av ofullständigt renat avloppsvatten till recipienten har ansetts ge upphov till uppflytande 
illaluktande klumpar i anslutning till utloppspunkten strax nordöst om Drängnäs udde. Detta har 
lett till diskussioner om eventuell flytt av utsläppspunkten samt en lokal slamsugning av sjöbotten 
2008. Hösten 2013 har den aktuella djupsänkan i Varpen inspekterats av dykare för att säkerställa 
att inga nya avlagringar har skett efter den utförda muddringen. Dokumentation från 
dykinspektionen visar att ny sedimentation av slam sannolikt ej pågår, men att slamrester som 
lämnades kvar vid muddringen ger upphov till viss gasbildning. Eventuella problem med det 
materialet som härrör från tidigare anläggningsdrift kan kräva en begränsad muddringsinsats, 
medan den planerade anläggningens höga reduktionsgrad avseende fällningsbart material innebär 
att befintlig utloppspunkt kan kvarstå utan uppenbar risk för uppbyggnad av nya sediment. Se 
fördjupad redogörelse i MKB, bilaga D.  

En ytterligare miljöaspekt av vikt är utsläpp till luft och luktstörningar som huvudsakligen beror av 
ventilationsluft från anläggningen samt utomhushantering av framförallt slam och rens. I 
föreslagen om- och tillbyggnad av anläggningen genomförs en förändring av slamhanteringen så 
att densamma huvudsakligen kommer vara sluten, till skillnad mot dagens med öppen slamplatta. 
Detta kombineras med installation av ventilation och luftbehandling av processluft med 
luktreducerande teknik. Dessa åtgärder medger att luktproblematiken i stort kommer att försvinna 
i den mån det har utgjort obehag för närboende. Ur arbetsmiljösynpunkt blir förbättringen 
dessutom mycket stor. 

Transporter till och från anläggningen ger en påverkan på luft- och ljudmiljön, om än av mindre 
omfattning.  Antalet persontransporter beräknas omfattar cirka 20 fordon per dygn, medan tyngre 
transporter för kemikalieleveranser eller slamhämtning är i storleksordningen 2 per dygn. För 
driftande av avloppsreningsverket kommer angiven transportfrekvens förbli i stort densamma 
efter genomförd om- och tillbyggnadsentreprenad. Under entreprenadtiden måste man dock 
räkna med betydligt fler transporter, men även entreprenadmaskiner.   

På Häggesta avloppsreningsverk hanteras en del kemikalier, vilka är direkt relaterade till driften för 
vattenrening. Verksamheten omfattas dock inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen, vilken ställer krav på 
att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. I 
befintlig anläggning förvaras fällningskemikalierna i invallad tank medan polymererna som 
används vid förtjockning och avvattning och levereras i pulverform, upplöses i polymerupplösare 
som saknar invallning och spolmöjligheter för spill. I den uppgraderade anläggningen kommer 
säkerheten vid såväl nya som befintliga doseringspunkter förstärkas så att eventuellt läckage inte 
kan påverka den yttre miljön negativt.  
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Hantering av avfall sker i liten omfattning och handlar huvudsakligen om borttransport av i 
storleksordningen 1500 ton avvattnat slam med en TS-halt av 28 % och cirka 3 ton pressat rens 
årligen. Mängden slam kommer i någon grad att minskas tack vare den planerade ombyggnaden 
av slamhanteringen genom mer effektiv rötning och mängden rens förväntas minska genom 
installation av en renstvätt. Endast mindre mängder miljöfarligt avfall av typen spillolja, färgrester 
och lysrör uppkommer idag och förväntas vara oförändrade för verksamheten. Av praktiska skäl 
mellanlagras dessa på anläggningen tills borttransport sker. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått för om- och tillbyggnaderna av anläggningen tas ej upp i 
ansökan, utan hanteras i samråd med tillsynsmyndigheten på samma sätt som anmälningsåtgärder 
normalt hanteras vid planerade driftstopp eller omledningar vid anläggningsarbeten. 
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9 Områdesplaner och motstående intressen 

9.1 Riksintressen och områdesskydd 

Häggesta avloppsreningsanläggning är belägen i Ljusnans dalgång, ett område av riksintresse 
enligt 3 och 4 kap miljöbalken med hänsyn till turism och rörligt friluftsliv. Se Figur 7. Den aktuella 
fastigheten berörs inte av strandskyddet och avloppsverksamheten har ingen som helst påverkan 
på de aktiviteter som kännetecknas av det rörliga friluftslivet i området.  Inga andra riksintressen 
eller skyddsvärda områden för vattenuttag, naturvård eller kulturmiljövård enligt 7 kap 
Miljöbalken finns i påverkansområdet för spillvattennätet eller avloppsreningsverket.  

 

Figur 7. Länsstyrelsens karta över Bollnäs och Varpen. Rastrerat område visar riksintresse för friluftsliv. 

9.2 Kommunal planering 

Enligt fördjupad översiktsplan för Bollnäs centrum, antagen av komunfullmäktige 1995-09-18, 
finns det inga föreslagna utbyggnadsområden för bostäder i närområdet till Häggesta 
avloppsreningsanläggning. Den aktuella fastigheten ligger heller inte inom detaljplanelagt område 
och saknar därmed planbestämmelser.   

9.3 Samrådsredogörelse 

Samråd rörande planerade om- och tillbyggnader av Häggesta avloppsreningsanläggning 
genomfördes 2013-05-06 med Länsstyrelsen Gävleborg och miljökontoret i Bollnäs och därefter 
med närboende genom utskick av information och möjlighet att lämna synpunkter under perioden 
2013-06-14 – 2013-06-07. En gemensam redogörelse från dessa samråd finns som bilaga B. 



 30 (49) 

Helsinge Vatten AB har den uppfattningen att inga anmärkningsvärda eller oväntade frågor har 
lyfts eller väckts i samband med dessa informations och diskussionstillfällen. Tvärtemot har det 
fåtal närboende som uttalat sig varit mycket positiva till förbättringsarbetet, särskilt med tanke på 
luktsituationen runt dagens slamhantering. 

Länsstyrelsen Gävleborg har i beslut 2013-06-30 meddelat att planerade åtgärder för Häggesta 
avloppsreningsanläggning inte medför betydande miljöpåverkan. Se bilaga C. 

10 Miljökonsekvensbeskrivning  
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgör ett eget fristående dokument, se bilaga D.  

I MKB:n finns övergripande beskrivning av verksamheten inkluderande hushållning med råvaror 
och energi samt bedömningsgrunderna avseende planförhållanden, skyddsintressen, miljömål och 
miljökvalitetsnormer. En fördjupad beskrivning av miljösituationen för vattenrecipienten Varpen, 
luftrecipienten, mark och buller har gjorts. 

Alternativ utformning av Häggesta avloppsreningsverk belyses genom närmare undersökning av 
tre alternativ för den biologiska reningsdelen, fyra alternativ för kompletterande polersteget samt 
två alternativ för ny utsläppspunkt i Varpen. Nollalternativen är då inte inkluderade. 
Miljökonsekvenser av valda processalternativ, vilket har resulterat i föreslagen om- och tillbyggnad 
av avloppsreningsverket, har bedöms utifrån påvisad inverkan som verksamheten medför på 
människors hälsa och miljön samt hushållningen med naturresurser. 

Fördjupad riskvärdering utifrån pågående och planerad verksamhet har sammanställt med 
fördjupning kring aspekterna kring risken för sedimentation av slam i Varpen och smittspridning 
från behandlat avloppsvatten. Bedömning av störningar från Häggesta avloppsreningsanläggning 
beskrivs med tonvikten på vattenrecipienten, men även avseende luft, buller, kemikalier, avfall, 
förorenad mark och transporter. Specifikt för Varpen har beräkningar av halttillskott, fördelning av 
flödestillrinning och källfördelning till sjön utförts och analyserats. Utsläpp från samhället till 
recipienten via avloppsreningsanläggningen har generellt beskrivits för prioriterade ämnen och 
läkemedelsrester. Avslutningsvis beskrivs utsläpps- och störningsbegränsande åtgärder för den 
sökta verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten har en positiv effekt på människors hälsa och 
miljön genom minskad smittspridning och reduktion av närsalter och samhällets föroreningar till 
recipienten. Den samlade bedömningen av miljöpåverkan från den beskrivna 
avloppsreningsverksamheten på vattenrecipienten Varpen visar även att densamma kan anses 
vara liten, liksom för luft- och ljudmiljön.  
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11 Hänsynsreglerna 
§1 Bevisbörderegeln Helsinge Vatten AB är medveten om att som verksamhetsutövare för 

den miljöfarliga verksamhet, som avloppsreningsanläggningen medför, 
iaktta hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel samt även visa att 
verksamheten kan bedrivas på ett miljömässigt godtagbart sätt i 
förhållande till dessa. 

§2 Kunskapskravet Den aktuella avloppsreningsverksamheten har varit etablerad sedan 
början av 1950-talet och Helsinge Vatten AB anser att organisationen 
under den tiden har tillägnat sig den kunskap som krävs för att 
bedöma dess påverkan på människors hälsa och miljön. Frekventa 
riskbedömningar i enlighet med egenkontrollförordningen utförs för 
att upptäcka och undvika störningar på miljön orsakade av 
verksamheten. Bolaget följer utvecklingen inom relevanta områden 
och tillser att berörd personal erhåller fortbildning vid behov. 

3§ Försiktighetsprincipen Avloppsreningsverket i Häggesta planeras för bästa tillgängliga teknik 
utifrån gällande krav på avloppsrening och recipientens behov. För 
pågående verksamhet och planerade insatser vidtas de skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått som krävs för att förhindra negativ påverkan på 
människans hälsa eller miljön 

4§ Produktvalsprincipen Helsinge Vatten AB har rutiner som tillämpas för inköp, användning 
och utvärdering av kemiska produkter. Val av de produkter som är 
minst skadliga för människors hälsa och miljön omfattas av detta. 
Detta gäller även för val av teknisk utrustning. 

5§ Hushållnings– och 
 kretsloppsprincipen 

För att hushålla med råvaror och energi planeras för en anläggning där 
maximalt utnyttjande av organiskt material från reningsprocessen ska 
ske med hjälp av ökad rötningsgrad samt flera alternativa driftssätt för 
energiutvinning från rötgasen. Energin i avloppsvatten och slammet 
tillvaratas även genom värmeväxlande system för uppvärmning och 
ventilation såväl för lokaler som rent processtekniskt.  För val av ny 
maskinutrustning prioriteras hög energieffektivitet.  

6§ Lokaliseringsprincipen Avloppsverkets placering i förhållande till omgivande bebyggelse samt 
utsläppspunkt för renat avloppsvatten har prövats vid tidigare 
tillståndsansökan. Inga förändringar rörande lokaliseringen har 
därefter utförs och inga klagomål från närboende har framförts. 

7§ Rimlighetsprincipen Om- och tillbyggnad av Häggesta avloppsreningsanläggning, enligt 
föreslagen omfattning och teknikutrustning, innebär en ansenlig 
kostnad för taxekollektivet i Bollnäs kommun. För Helsinge Vatten AB 
är det därför viktigt att eventuella ytterligare krav på skyddsåtgärder 
får en miljönytta som står i proportion till den faktiska kostnaden. 

8§ Skadeansvaret Helsinge Vatten AB bedöms kunna ta nödvändigt ansvar för att 
avhjälpa skada vid bräddning, haveri, brand och olyckor genom 
tillämpning av verksamhetens säkerhetsrutiner. 
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12 Miljökvalitetsmål och Miljökvalitetsnormer 

12.1 Miljökvalitetsmål  

I regeringens riktlinjer för ett framtida hållbart och kretsloppsanpassat VA-system enligt 
proposition 1997/98:145 "Svenska miljömål" anges att slutna kretslopp mellan samhälle och 
jordbruk skapas för närings- och humusämnen, risk för smittspridning till människor och djur 
minimeras, slamanvändningen leder inte till negativa hälso- och miljöeffekter, anläggning/drift och 
underhåll av VA-system avger inte miljö- och hälsoskadliga ämnen, användning av icke förnybara 
råvaror och energi för drift av VA-system minimeras och energin i avloppsvatten och/eller slam 
tillvaratas.  

Sveriges Riksdag har beslutat att driva en målstyrd miljöpolitik genom att anta 16 nationella 
miljökvalitetsmål. Det övergripande syftet med dessa är att till nästa generation kunna lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Sex av miljökvalitetsmålen relaterar direkt till 
den aktuella verksamhets miljöaspekter. Dessa är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Bara 
naturlig försurning”, ”Giftfri miljö”, ”Ingen övergödning” och ”God bebyggd miljö”, se Tabell 15. 

Tabell 15. Sex av de nationella miljömålen påverkas av miljöaspekterna för Häggesta avloppsreningsanl.  
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Utsläpp av bräddat vatten till recipient    X X  
Utsläpp av renat vatten till recipient    X X  
Utläckage av avlopp från ledningsnätet     X X  
Lukt och buller från verksamheten      X 
Energiförbrukning X  X  X X 
Transporter X X X  X X 
Biogasproduktion från slam X      
Kvittblivning av slam     X X X 
Slutet kretslopp för slammets näringsämnen    X X X 
 
På internetsidan Miljömål.se finns den svenska miljömålsportalen där man kan läsa om Sveriges 
miljömål och arbetet för att nå dem. Utvärdering av måluppfyllnad för varje län görs årligen. 
Nedan beskrivs hur långt Gävleborgs län har nått i arbetet mot måluppfyllnad för de sex miljömål 
som berörs av avloppsreningsverksamhetens miljöaspekter samt vad som specifikt görs på lokal 
nivå för att närma sig uppsatta.  

Miljömål 1. Begränsad klimatpåverkan 

Utsläppen av koldioxid är ett globalt problem och Gävleborgs län är en del. Länet har en stor andel 
transporter och en mycket energiintensiv industri. Regionalt minskar utsläppen sakta och 
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utvecklingen är försiktigt positiv. Störst utmaningar står transportsektorn och den energiintensiva 
industrin för, förutom att långsiktigt förändra vårt beteende- och konsumtionsmönster.  

För att bidra till uppfyllande av detta mål bedriver Länsstyrelsen Gävleborg sedan 2008 som 
miljömålsåtgärd ett energitillsynsprojekt med syfte att främja energieffektivisering inom industrin. 
Häggesta avloppsreningsverk i Bollnäs har inom detta projekt genomfört en energikartläggning 
2011. En kompletterande energikartläggning, som bygger på och vidareutvecklar tidigare 
kartläggning, medföljer denna tillståndsansökan som bilaga E. I enlighet med Hushållnings- och 
kretsloppsprincipen planeras för en anläggning där maximalt utnyttjande av organiskt material 
från reningsprocessen ska ske med hjälp av rötning samt flera alternativa driftssätt för 
energiutvinning från rötgasen för att minimera användningen av icke förnybara råvaror och energi. 
För val av ny maskinutrustning prioriteras hög energieffektivitet och varvtalsstyrning tillämpas på 
elmotorer där det är processtekniskt möjligt och motiverat för verksamheten.  

Miljömål 2. Frisk luft  

Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik 
och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Länet ser inte någon tydlig 
trend för luftföroreningarna.  

För att bidra till uppfyllande av detta mål finns inga lokala åtgärdsprogram eller delmål som är 
applicerbara för Häggesta avloppsreningsanläggning. Helsinge Vatten AB arbetar inom 
verksamheten för samordning av leveranser och minimering av transporter. I samband med 
införande av en renstvättpress samt genom att åstadkomma en högre rötningsgrad för slammet i 
enlighet med planerad anläggning kommer borttransport av avfall från anläggningen minska. En 
ökad kemikalieanvändning kommer däremot leda till mer frekventa kemikalieleveranser. 

Miljömål 3. Bara naturlig försurning 

Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket långsamt trots ett minskat nedfall 
av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens svaga återhämtningsförmåga och det 
moderna skogsbruket som medför bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är även 
underdimensionerad.  

Indikatorer för måluppfyllnad är ”Energianvändning” och ”Körsträcka med bil” och har därmed 
bäring på avloppsverksamhetens miljöaspekter även om inga lokala åtgärdsprogram eller delmål 
som är applicerbara för Häggesta avloppsreningsanläggning finns för att bidra till uppfyllande av 
detta mål. Helsinge Vatten AB arbetar systematiskt med energieffektivisering samt att försöka 
minska antalet såväl persontransporter som tyngre trafik i verksamheten. 

Miljömål 4. Giftfri miljö 

En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. Gävleborg har en hög andel tung industri 
och tillhörande historiska utsläpp att brottas med. Länet arbetar med övervakning, tillsyn och 
bidrag för att uppnå en riskfri miljö för människors hälsa och miljö. Utvecklingen i länet är svagt 
positiv.  

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs 
län 2014-2020 som är ute på remiss fram till oktober 2013. Programmet som syftar till att ta fram 
de viktigaste åtgärderna att jobba med i länet fram till år 2020 har tagits fram med fokus på att 
olika aktörer i länet ska ha rådighet att åtgärda vissa miljöproblem. Av de 47 uppräknade 
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åtgärderna har nedanstående fyra bärighet på den kommunala avloppsverksamheten i Bollnäs och 
målet ”Giftfri miljö”. 

- Dialogsamverkan avrinningsområde : I ett pilotprojekt ska minst ett avrinningsområde ses över  
utifrån alla förekommande aspekter via dialogsamverkan och genom att  enas om och genomföra 
åtgärder uppnå god ekologisk status för detta avrinningsområde. En angiven aspekt är 
avloppsbräddning från ledningsnät. Lämpliga aktörer avses vara länets kommuner och Vattenråd. 

- Kvalitetssäkring av avloppsslam: Genomföra åtgärder för att kvalitetssäkra avloppsslam och 
därmed möjliggöra spridning på mark. Aktör kan enligt arbetsgruppen vara kommunala bolag. 
Avloppsslammet ska säkras med avseende på innehåll av läkemedel, metaller, organiska ämnen 
och andra miljögifter. I arbetet bör ingå minskat utsläpp av miljögifter och läkemedel i utgående 
renat avloppsvatten.  

- Kemikalietillsyn: Uppföljning och fortsatt kartläggning av miljöfarliga verksamheters kemikalie-
användning enligt vattendirektivet, utfasningsämnen, riskminskningsämnen med mera. Aktörer 
kan enligt arbetsgruppen vara Länsstyrelsen och kommunerna. Ämnenas destination ska framgå; 
slutprodukt, luft, recipient, avfall, reningsverk osv. 

- Upphandling av läkemedel: Vid upphandling och förskrivning välja läkemedel som är bättre ur 
miljösynpunkt samt verka för att minska mängden per förskrivning. Aktörer kan enligt 
arbetsgruppen vara Landstinget och kommunerna. Åtgärder krävs för att minska läkemedelsrester 
i avfall och avlopp. 

För att bidra till uppfyllande av detta mål har även Bollnäs kommuns kommunfullmäktige 2013-
05-27 beslutat anta lokala miljömål 2013-2020 bland annat med perspektivet giftfri miljö för 
kommunens bolag och förvaltningar. Det mål som direkt berör Helsinge Vatten AB är ambitionen 
att kontinuerligt minska tungmetaller i avloppsslammet från kommunens avloppsreningsverk. 
Ansvaret ligger hos Helsinge Vatten AB och halten bly samt kvicksilver i slammet mäts och följs 
upp genom befintligt egenkontrollprogram. Rent praktiskt bedrivs kontinuerligt ett aktivt 
uppströmsarbete inom upptagningsområdet för spillvatten, emedan det i stort vilar på samhället i 
sin helhet att minska användandet av de ämnen som kategoriseras i gruppen. 

Miljömål 7. Ingen övergödning 

Det bedöms inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet för Gävleborgs län till 2020 med idag beslutade 
eller planerade styrmedel. Den samlade bedömningen är att utsläppen av fosfor och kväve till 
vatten och luft från industrier, avloppsreningsverk, jordbruk och trafik har minskat under senaste 
åren och att Gävleborgs län inte har så stora problem med övergödning, även om tillförsel av 
näringsämnen från åkermark och enskilda avlopp ändå lokalt kan bidra till negativa effekter i 
vattenmiljön. 

Som beskrivits under målet ”Giftfri miljö” har Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram ett förslag till 
åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2014-2020 som är ute på remiss fram till oktober 
2013. Genom att arbeta med kvalitetssäkring av avloppsslammet så att näringsämnena kan 
återföras till produktiv mark bidrar man även till uppfyllnad av målet ”Ingen övergödning”.  
Helsinge Vatten AB har tidigt certifierat avloppsslam på en av bolagets anläggningar, men har ännu 
inte påbörjat detta arbete för Häggesta avloppsreningsanläggning. Detta utesluter inte att 
Helsinge Vatten AB och Bollnäs kommun på sikt strävar mot ett miljömässigt hållbart 
omhändertagande av restprodukterna från reningsprocessen.  
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För att bidra till uppfyllande av detta mål har även Bollnäs kommuns kommunfullmäktige 2013-05-
27 beslutat anta lokala miljömål 2013-2020 bland annat med perspektivet ”Ingen övergödning”. 
För miljömålet att utsläppen av fosfor från kommunala avloppsanläggningar till 2020 ska minska 
jämfört med 2010 ansvarar Helsinge Vatten AB, i dialog med huvudmannen Teknik-, service- och 
fritidsförvaltningen samt Samhällsbyggnadskontoret. För planerad om- och tillbyggnad av 
Häggesta avloppsreningsverk är ambitionen att minska halten totalfosfor i utgående renat 
avloppsvatten från det tillståndsgivna 0,5 mg/l till det yrkade 0,3 mg/l.  

Miljömål 15. God bebyggd miljö 

Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö i Gävleborgs län. Viktiga insatser görs 
dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt 
god hushållning med energi och naturresurser. För att skapa detta krävs en god infrastruktur, där 
bland annat leverans av dricksvatten och avledning av dag- och spillvatten, ingår.  Vid planering av 
bostäder och arbetsmiljöer ska avlopplukt och buller från den aktuella verksamheten inte finnas. 
Miljömålet är vittomfattande och berör även hushållning med resurser, såsom att näringen i 
avloppet kan nyttjas i framtiden och att energiinnehållet i slammet tillvaratas bland annat genom 
produktion av biogas vid rötning. 

12.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer infördes i svensk miljölagstiftning i samband med att Miljöbalken trädde i 
kraft 1999. Helsinge Vatten AB avser att bedriva verksamheten vid Häggesta avloppsrenings-
anläggning så att gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs. 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster (förordning 2004:660) 

Verksamheten vid Häggesta avloppsreningsanläggning, inkluderande avloppsreningsverk och 
spillvattennät, bedrivs inte inom någon grundvattenförekomst upptagen i VISS (Vatten-
InformationsSystem Sverige, www.viss.lst.se).  

Enligt Förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har Vattenmyndig-
heten i Bottenhavets vattendistrikt den 22 dec 2009 beslutat om miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster inom avrinningsområdet. Varpen har i detta beslut pekats ut som en vatten-
förekomst med otillfredsställande ekologisk respektive god kemisk status, se Tabell 16.  

Tabell 16 Miljökvalitetsnormer för Varpen 

 Ekologisk status Kvalitetskrav och 
tidpunkt 

Kemisk status Kvalitetskrav och 
tidpunkt 

 Status 2009  Status 2009  
Varpen Otillfredsställande 

ekologisk status  
God ekologisk 
status 2021 

God kemisk 
ytvattenstatus* 

God kemisk 
ytvattenstatus 2015* 

     

*med ett generellt undantag från miljökvalitetsnormerna för kvicksilver 
 

Den ekologiska statusen har klassificerats som otillfredsställande p.g.a. kontinuitetsförändringar 
och morfologiska förändringar. Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa 
miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till 2021 eftersom det anses vara 
ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att 
uppnå god ekologisk status redan till 2015.  
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Den kemiska statusen 2009 har klassificerats som god genom att vattenmyndigheterna meddelat 
undantag från miljökvalitetsnormerna för kvicksilver och kvicksilverföreningar. Detta gäller 
generellt för svenska vatten och beror på att vattenförekomsterna under lång tid förorenats av 
kvicksilver från lokala, regionala och globala källor och inte har möjlighet att återhämta sig trots 
att tillförseln av nya föroreningar reducerats betydligt. Kvicksilverhalterna för Varpen bedöms 
alltså inte kunna minska så mycket att miljökvalitetsnormen fullt ut kan uppnås till 2015, emedan 
vattenmyndigheten ändå fastslår att god kemisk ytvattenstatus bör uppnås vid det årtalet utifrån 
det generella undantaget. Man har dock fastslagit att halterna av kvicksilver och 
kvicksilverföreningar i vattenförekomsten inte bör öka till den 22 december 2015, i förhållande till 
de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens statusklassificering 2009. 

I vattenförvaltningsförordningen finns också det s.k. icke-försämringskravet (4 kap. 2 och 5 §§) 
som innebär att kvalitetskrav ska fastställas för ytvatten respektive grundvatten så att tillståndet 
inte förändras. Detta innebär att det nya tillståndet för Häggesta avloppsreningsanläggning inte i 
något väsentligt ska minska möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna eller leda till en 
försämrad statusklassning för det aktuella vattenområdet.  

Ombyggnationen av Häggesta avloppsreningsverk kommer att leda till förbättrad reduktion av 
närsalter i utgående renat avloppsvatten.  Tillsammans med det systematiska arbetet avseende 
tillskottsvatten och eventuell bräddning av orenat avloppsvatten från nätet till recipienten medför 
detta att risk för försämrad status i Varpen minskar jämfört med nollalternativet, dvs ingen 
ombyggnation av anläggningen.  

Miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (förordning 2001:554) 

För vatten finns miljökvalitetsnormer för olika kemiska föreningar i utpekade fisk- och 
musselvatten.  

Varpen, som är recipient för det utgående avloppsvatten från Häggesta reningsverk, ingår ej i 
Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (NFS 2002:6). 

Luftkvalitetsförordning (2010:477) 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns för kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, 
bensen, partiklar, bens(a)pyren och ett antal tungmetaller.  

Häggesta reningsverk bidrar i viss mån med utsläpp till luft, främst genom transporter till och från 
reningsverket. Miljöbelastningen av dessa utsläpp till luften anses ringa, och bör ej bidra till att 
miljökvalitetsnormerna i enlighet med Luftkvalitetsförordning (2010:477) riskerar att överskridas.  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller 

Genom kartläggning av omgivningsbuller från vägar, järnvägar, flygplatser och viss industriell 
verksamhet samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det eftersträvas att buller 
inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 

Häggesta avloppsreningsverk bidrar i viss mån med buller genom transporter till och från an-
läggningen, men omfattas inte av förordning (2004:675) om omgivningsbuller. 



 37 (49) 

13 Kontroll av verksamheten 
För att uppfylla miljöbalkens krav gällande Häggesta avloppsreninsanläggning drivs verksamheten i 
enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Genom att 
systematiskt och fortlöpande planera, kontrollera, följa upp och förbättra verksamheten förebyggs 
olägenheter för människors hälsa och miljön. Egenkontrollen bedrivs och utvecklas i samråd med 
den myndigheten som bedriver tillsynen för verksamheten. 

Egenkontrollprogram 

Kontrollprogram beslutat av Länsstyrelsen Gävleborg 1992-12-03 har 2004-02-26 upphävts av 
samma myndighet med hänvisning till egenkontrollförordningen. Detta innebär dock i praktiken 
att kontrollprogrammets innehåll, kompletterat och förändrat utifrån förändrade regler, 
fortfarande är vägledande i verksamheten.  

Vart tredje år genomförs en periodisk besiktning av utomstående besiktningsman där genomgång 
av anläggningen och verksamheten omfattar samtliga aspekter av egenkontrollen. Besiktningen 
utförs med tillsynsmyndighetens medverkan. 

Fördelning av ansvaret 

Ansvaret för Häggesta avloppsreningsanläggning delas mellan Teknik-, service- oh 
fritidsförvaltningen i Bollnäs och Helsinge Vatten AB. I praktiken är det Helsinge Vatten AB, i 
egenskap av verksamhetsutövare, som anpassar verksamheten för att säkerställa lagefterlevnad. 
Det formella drift- och miljöansvaret ligger hos den tekniska chefen i Bollnäs kommun. 

Rutiner för kontroll 

Dokumenterade rutiner för kontroll och för att förebygga olägenheter från hälso- och 
miljösynpunkt har delvis upprättats för verksamheten. Rutiner för provtagning, analysomfattning 
och bedömning av analysresultat är ett av de dokument som fastställts med syfte att efterleva 
lagkrav gällande avloppsvatten och slam. Ett provtagningsschema upprättas årligen, vilket 
överlämnas till tillsynsmyndigheten för kännedom. En annan viktig rutin omfattar kalibrering och 
avläsning av instrument. I samband med att anläggningen byggs om och förnyas upprättas nya 
rutiner för skötsel och underhåll samtidigt som befintliga rutiner även skrivs ner systematiskt.  

För kontroll av verksamhetens inverkan på recipienten genomförs undersökningar för att 
åskådliggöra ämnestransporter och ge underlag för utvärdering, planering och genomförande av 
miljöskyddande åtgärder. Kontrollen utförs gemensamt med ett flertal intressenter och 
verksamhetsutövare i området genom Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund. 

Bedömning av risker 

Helsinge Vatten AB undersöker och bedömer fortlöpande och systematiskt risker med 
verksamheten ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. En riskmatris har upprättats, vilken årligen 
uppdateras och kommenteras i miljörapporten. Arbetet kompletteras och förstärks av att årlig 
riskinventering ur arbetsmiljösynpunkt samt besiktning av el, tryckkärl, lyftblock och 
automatportar, vilka utförs vart tredje år.  

Kemikalieförteckning  

Förteckning över kemiska produkter som kan innebära risk från hälso- och miljösynpunkt har 
upprättats och årlig inventering genomförs, vilket även kommenteras i miljörapporten. Se bilaga F. 
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14 Miljöpåverkan 
För att fastställa vilka faktorer som påverkar den yttre miljön som resultat av 
avloppsreningsverkets verksamhet har en djupgående kartläggning och värdering av risker för 
verksamheten genomförts 2001. Med denna riskanalys i botten har en sammanställning av risker 
utifrån föreslagen renovering av Häggesta avloppsreningsverk genomförts. Se Tabell 17.  

Tabell 17 Kartläggning och värdering av risker för Häggesta ARV utifrån föreslagen renovering 

Händelse Konsekvens Förändrad risk 
vid ombyggnad 

Utsläpp av dåligt renat avlopp till recipienten Syretärande ämnen till Varpen Minskad 

Bräddning av orenat eller delvis renat 
avloppsvatten till recipienten 

Syretärande ämnen till Varpen Oförändrad 

Ansamling av suspenderbart material i djupsänkan 
vid utsläppspunkten i recipienten 

Uppflytande illaluktande klumpar Minskad 

Kemikalieutsläpp till recipienten Kraftigt sänkt pH lokalt i Varpen Minskad 

Smittspridning med avloppsvattnet via recipienten Ohälsa hos befolkningen Oförändrad 

Hög hydraulisk belastning på anläggningen Slamflykt Minskad 

Miljöförorening av inkommande avlopp Utslagning av reningsprocessen 

Ökade föroreningar i slam och till 
recipienten 

Oförändrad 

Förorening av dricksvatten vid baksug i spolslangar Smittspridning Minskad 

Tunga transporter Buller Oförändrad 

Transporter Koldioxidutsläpp Oförändrad 

Lukt från anläggningen Obehag Minskad 

Utebliven gasproduktion Minskad värmeproduktion Minskad 

Brand och/eller strömavbrott Försämrad avloppsrening Oförändrad 

Brand och/eller explosion Farlig rökutveckling Oförändrad 

Kommunikationsproblem radio/larm/styrsystem  Försämrad avloppsrening Minskad 

Hög energiåtgång Resursslöseri Minskad 

Arbetsmiljöproblem Ohälsa hos personalen Minskad 

 

Kartlagda risker för planerad anläggning i jämförelse med befintlig förblir oförändrade gällande 
bräddning, smittspridning via vatten, föroreningar i inkommande avlopp, transporter och brand. 
Motsvarande minskar däremot gällande ofullständig vattenrening, kemikalieutsläpp, lukt, 
utebliven gasproduktion, systemsäkerhet, energiförbrukning och arbetsmiljö.  

Ofullständig vattenrening är den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten och omfattar 
utsläpp av dåligt renat avlopp, ansamling av suspenderbart material i djupsänkan i Varpen och 
slamflykt på grund av hög hydraulisk belastning. Utsläppen är reglerade i gällande tillstånd, daterat 
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1990-04-18 och dessa villkor har under senaste åren uppfylls med god marginal. Historiskt har 
dock påverkan från verksamheten varit betydligt större, vilket har resulterat i ansamling av slam i 
djupfåran strax utanför utsläppstubens mynning. Efter problem med uppflytande illaluktande 
klumpar i anslutning till utsläppspunkten genomfördes 2008 en lokal slamsugning av sjöbotten. 
Efterföljande somrar har inga liknande problem erfarits, men ett flertal utredningar har 
genomförts 2004-2011 för att undersöka strömningsförhållandena och eventuella möjligheter till 
ny ledningssträckning. Helsinge Vatten anser att problemställningen bör delas upp så att hantering 
av de gamla sedimentlagringarna i Varpen separeras från frågan om en eventuell förflyttning av 
utsläppspunkten. 

Avloppet innehåller dock mer än näringsämnen. På senare år har forskare uppmärksammat att 
läkemedelsrester och ansamlingen av hormoner i avloppsvatten kan orsaka reproduktions-
störningar på fisk som lever i närheten av avloppsvattenutsläpp. Avloppet är en ofrånkomlig spegel 
av samhället och i stort sett allt som hanteras hos brukarna kan återfinnas i spillvattnet. Planerad 
anläggning projekteras inte för specifik rening av dessa ämnen, men övergången från mesofil till 
termofil rötning kan öka nedbrytningsgraden av ett flertal organiska föroreningar. 

På Häggesta avloppsreningsverk hanteras en del kemikalier, vilka är direkt relaterade till driften för 
rening av avloppsvatten. Verksamheten omfattas dock inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagen. Helsinge 
Vatten AB har i enlighet med egenkontrollförordningen inventerat kemikaliebeståndet på sina 
anläggningar, se bilaga F. Säkerhetsdatablad för fällningskemikalie, de två polymerer som används 
vid förtjockning respektive avvattning, skumdämpare och hydraulolja bifogas i samma bilaga. För 
den ombyggda anläggningen planeras för att kemikalierna lagras på ett sådant sätt att eventuellt 
läckage kan hanteras utan risk för recipientpåverkan. 

En ytterligare miljöaspekt som påverkas positivt av den planerade om- och tillbyggnaden av 
avloppsreningsverket är utsläpp till luft och luktstörningar för närboende. Lukten beror 
huvudsakligen av luft från ventilation med begränsad luftbehandling från anläggningen samt 
utomhushantering av framförallt slam och rens. Luftmiljön inomhus inverkar negativt på såväl 
personal som utrustning i anläggningen då ventilationen till stora delar inte fungerar. Installation 
av ett helt nytt ventilationssystem kombinerat med behandling av luften och en sluten 
slamhantering medför att tidigare luktproblem ska komma att minimeras. 

För att nyttja energiinnehållet i både slammet och det tidigare outnyttjade avloppsvattnet 
planeras hela paketet kring värme och energi om. Allt ifrån ökad förtjockning av slammet och 
insatser för ökad gasproduktion till installation av värmepumpar, ny gas-/oljepanna samt nytt 
styrsystem verkar för en säkrare anläggning med lägre energibehov från externa källor. 

Buller, som inte förväntas förändras i nämnvärd grad av ombyggnaden, sker endast dagtid genom 
transporter till och från anläggningen och bedöms vara av sådan omfattning att det inte är 
störande för närboende. Påverkan på luftmiljön pga transporter är också av mindre omfattning. 
Antalet persontransporter beräknas omfatta cirka 20 fordon per dygn, medan tyngre transporter 
för kemikalieleveranser eller slamhämtning är i storleksordningen 2 per dygn. 

Hantering av avfall sker i liten omfattning såväl nu som i framtida anläggning och handlar 
huvudsakligen om borttransport. Till kategorin räknas 1500 ton avvattnat slam med en TS-halt av 
28 % och cirka 3 ton pressat rens årligen. Endast mindre mängder miljöfarligt avfall av typen 
spillolja, bränsle till gräsklippare och färger/lacker hanteras vid avloppsreningsverket. 
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15 Teknisk beskrivning 

15.1 Aktuella förhållanden 

Häggesta avloppsreningsanläggning har tidigare i denna tillståndsansökan beskrivits generellt. 
Kortfattat kan sägas att dagens anläggning består av ett 132 km långt ledningsnät för spillvatten 
där sammantaget 19 pumpstationer tillsammans med tryck- och självfallsledningarna tillför 
Häggesta avloppsreningsverk spillvatten som får genomgå mekanisk, kemisk och biologisk rening 
kombinerad med rötning av avloppsslammet.  

Nedan beskrivs avloppsreningsverket mer detaljerat utifrån maskinutrustning och kapacitet. 
Sammanställning av de befintliga anläggningsdelarna ses i Tabell 18. Processchema respektive 
planritning från 1990 ses i bilaga G1-G2, där överkryssade objekt ej är i drift i dagens anläggning. 

Mekanisk rening 

Avloppsvattnet från Bollnäs leds i två tryckledningar och en självfallsledning till avloppsrenings-
verkets inloppsdel. Avskiljning av rens sker i 2 st rensgaller av äldre årgång. Rens tvättas i 
tvättpress och trycks via rörsystem till öppen container försedd med frånluftsventilerad huv där 
det blandas med sand innan det går till Sävstaås avfallsanläggning. Befintligt system beräknas vara 
i slutet av sin tekniska livslängd.  

Avskiljning av sand sker i ett efterföljande sandfång där tyngre partiklar får sjunka till botten 
medan resterande material hålls kvar i vattenfasen med ett bottenluftarsystem kopplat till 
blåsmaskiner. Sanden pumpas upp från bassängbotten med hjälp av mammutpumpar för 
avvattning i en sandavvattnare och transporteras sedan på band till en kombinerad rens- och 
sandcontainer. Utrustningen är gammal och sliten och kräver delvis manuell hantering av 
illaluktande och smittbärande material. Lokalen, som även inhyser rensavskiljningen, är generellt i 
dåligt skick med kraftiga betongskador i sandfånget och utslitna portar mm. 

I intagshuset sker även externslamhantering. Slam från enskilda brunnar levereras med slambil 
och tas emot och rensas via ett rensgaller, där renset tvättas, pressas och trycks till den 
gemensamma rens- och sandcontainern. Utrustningen är gammal och sliten med delvis öppen 
hantering av illaluktande och smittbärande material.  

Kontrollerad avbräddning av mekaniskt renat avlopp före försedimenteringen fungerar inte varför 
allt vatten som kommer till verket måste passera genom alla reningssteg. 

Kemisk förfällning 

Kemisk förfällning sker i två parallella linjer genom dosering av fällnings- och flockningskemikalie. 
Det fällda och flockade materialet får sedimentera och transporteras med hjälp av bottenskrapor 
till slamfickor i bassängens inloppsdel. Rekommenderad ytbelastning på 1-3 m/h är lämpligt för 
försedimenteringen vid dimensionerande flöde och vid maximalt flöde kan man acceptera ända 
upp till 5 m/h. Beräkning av de aktuella ytbelastningarna för den befintliga anläggningen visar att 
detta kan innehållas. Se Tabell 19. Bassängerna har påtagliga betongskador på flera ställen. I 
slamfickorna finns dränkbara propelleromrörare, vilka dock inte ger tillräcklig omrörningseffekt för 
att förhindra återkommande stopp i slamutpumpningen. 

Efter försedimenteringen lyfter två snäckpumpar i en mellanstation avloppsvattnet vidare till det 
biologiska reningssteget. Stationen är en rest från tidigare processutförande och bedöms vara i 
slutet av sin tekniska livslängd. 
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Biologisk rening 

Biosteget består av två parallella linjer med aktivslambassänger, där returslam återförs från 
slutsedimenteringen med hjälp av centrifugalpumpar och överskottsslammet pumpas till 
förtjockningen med hjälp av excenterskruvpump. Luftning av biosteget sker med hjälp av fyra 
relativt nyinstallerade Celpoxluftare. Befintligt biosteg är maskinellt i acceptabelt skick för 
nuvarande processlösning som nu körs. Slutsedimenteringen av det biologiskt renade vattnet 
består av två parallella bassänger med hydrauliskt drivna slamskrapor. Rekommenderad 
ytbelastning på 0,6-0,7 m/h är lämpligt för sedimentering av aktivt slam vid dimensionerande 
flöde, Qdim. En ytbelastning motsvarande 1,2–1,4 m/h vid fördubblat flöde, 2Qdim, ger även 
acceptabel sedimenteringsfunktion. Överskrids detta riskerar man ackumulering av aktivslam i 
sedimentationsbassängen och slamflykt. Beräkning av de aktuella ytbelastningarna för den 
befintliga anläggningen visar att detta inte kan innehållas för befintlig anläggning. Se Tabell 19. 

Polersteg 

Eftersedimentering har tidigare funnits men är idag inte i funktion. 

Flödesmätning 

Mätning av flödet sker med hjälp av parshallränna mellan försedimentering och de biologiska 
luftningsbassängerna. Eftersom ingen bräddning kan ske i anläggningen motsvarar flöde av 
utgående renat avloppsvatten även inkommande orenat avlopp. 

Slamhantering 

Överskottsslammet från det biologiska reningssteget förtjockas med tillsats av polymer i en 
gravitationsförtjockare. Försedimenterat slam förtjockas inte innan rötning, vilket ger upphov till 
relativt låga ts-halter. Åtgärder för att förbättra slamförtjockningen bedöms nödvändiga. 

Produktion av rötgas sker vid anläggningen genom mesofil rötning av primärslammet, det 
förtjockade överskottsslammet och fett som levereras till anläggningen. Rötgasen används som 
bränsle till ett gasturbindrivet generatoraggregat och ger el och värme. Rötkammaren är dåligt 
isolerad, vilket medför stora värmeförluster. Den har även en begränsad förmåga till omrörning vid 
ökad slamförtjockningsgrad, vilket medför sämre rötningsgrad. Det finns inte heller utrymme att 
röta varken externslammet från grannkommunernas reningsverk eller trekammarbrunnsslammet 
från enskilda anläggningar.  

Avvattningen av rötat slam och rensat slam från de yttre avloppsverken sker genom centrifugering 
med tillsats av polymer. Det orötade externa brunnsslammet passerar en skruvavvattnare. Allt 
avvattnat slam trycks sedan till en öppen platta utomhus för lagring i väntan på transporter med 
lastbil. Vissa problem med stopp i tryckledningen förekommer liksom lukt vid den öppna 
slamhanteringen. 

VVS 

Ventilationssystemet är till stora delar utslitet och saknar funktion. Värmesystemet bygger på att 
gasturbinen samt gamla elpannor i dåligt skick fungerar.  

El- och styrsystem 

Väsentliga delar av elinstallationen såsom ställverk, allmänbelysning, apparatskåp mm är i dåligt 
skick och uppfyller inte dagens krav på potential-/skyddsutjämning. Styrsystem och överordnat 
SCADA-system är mer än 20 år gamla och har tagits ur serieproduktion, vilket innebär att svårighet 
med support och att få fram reservdelar kommer uppstå inom ej avlägsen framtid.  
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Tabell 18 Sammanställning av befintliga anläggningsdelar för Häggesta avloppsreningsverk 

Anläggningsdel Enhet Antal 
 

Area, m2 Volym, m3 Djup, m 

Mekanisk rening Rensgaller, spalt 3 mm 2    
 Tvättpress 1    
 Sandfång 1 17 43  
 Bräddpunkt 0 Saknas 
 Externslamsilo 1 17 72 4,3 
 Rensgaller, externslam 1    
 Tvättpress, externslam 1    
Kemisk förfällning Sedimenteringsbassänger 2 240 536 2,5 -1,8 
 Snäckpump 2    
Flödesmätning Parshallränna 1    
Biologisk rening Biobädd 1 Ej i funktion 
 Luftningsbassäng 2  1008 3,6 
 Sedimenteringsbassänger 2 490 1712 3,5 
Polersteg Sedimenteringsbassänger 2 Ej i funktion 
Slamhantering Gravitationsförtjockare 2 30 230 3,8 
 Fettficka 1 6 19 3,2 
 Rötkammare 1 64 600 13 
 Slamplatta 1 950   
 Slamsilo 1 - externslam 1  40  
 Slamsilo 2 - rötslamlager 1  103 3,2 
 Slamsilo 3 - brunnsslam 1 26 85 3,2 
 Gasturbin 1    
VVS/El- och styr Elpanna 2    
 

Tabell 19 Ytbelastning för fällningsbassängerna i befintlig anläggning beräknat utifrån dimensionerande 
och maximalt flöde genom biodelen 

Anläggningsdel 
Area Ytbelastning m/h 

m2 Q= 525 m3/h Q= 1 100 m3/h Ref. värde vid Qdim 

Kemisk rening, sedimentering 240 2,2 4,6 1-3  

Biologisk rening, sedimentering 490 1,1 2,2 0,6-0,71 

                                                           
1 Svenska kommunförbundet och VAV (1996), Introduktion till avloppsteknik 
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15.2 Föreslagen lösning 

Föreslagen lösning för en om- och tillbyggnad av Häggesta avloppsreningsanläggning har beskrivits 
generellt tidigare i denna tillståndsansökan. Kortfattat kan sägas att den framtida anläggningen har 
ett oförändrat ledningsnät för spillvatten två tryckledningar och en självfallsledning förser 
avloppsreningsverket med spillvatten som genomgår mekanisk, kemisk och biologisk rening 
kompletterad med ett extra polersteg samt kombinerad med rötning av avloppsslammet.  

Nedan beskrivs avloppsreningsverket mer detaljerat utifrån maskinutrustning och kapacitet. 
Sammanställning av de planerade anläggningsdelarna ses i Tabell 20. Processchema respektive 
planritning ses i bilaga G3-G4. Planritningen är del av granskningshandlingarna för detalj-
projekteringen och omfattar även byggnad 6-7, vilka är personaldelar och ej omfattas av ansökan. 

Mekanisk rening 

Ett nytt intagshus anläggs på fastigheten för att åstadkomma modern standard för den mekaniska 
reningen ur såväl drift- som arbetsmiljösynpunkt. Intagshuset byggs i anslutning till det befintliga, 
och förses med ventilationssystem som kombineras med luftrening samt lyftanordningar för 
service av silar mm. Här förläggs hantering av rens och sand från inkommande avloppsvatten och 
externslammottagning samt separata utrymmen för blåsmaskiner och kompressorer. 

Befintlig renshantering ersätts med två parallella renssilar med integrerad renstvättpress. Rens 
transporteras från silarna med hjälp av en transportskruv till renscontainer. Inloppsdelen 
dimensioneras för ett toppflöde på 1250 m3/h, vilket skall klaras även om en sil är avstängd för 
underhåll. 

Befintlig sandhantering ersätts med två parallella sandfång där sanden uppfordras med 
mammutpump monterad på traversvagn varefter den pumpas till sandtvätt via pumpgrop. 
Sandblandat vatten pumpas till sandtvätt, där den tvättas och matas ut till en sandcontainer. 
Traversvagnen förses även med ytslamskarapa för transport av avskiljt fett till fettficka, varifrån det 
pumpas tillbaka till inkommande så att fettet kan avskiljas tillsammans med renset på silarna. 

Externslam levereras till anläggningen med slambilar och rensas i en externslammottagare, 
varifrån det rensade externslammet rinner på självfall till externslamlager. Rens från 
externslammottagare leds via tvättpress till container för transport från anläggningen. 

Kemisk förfällning 

Den kemiska förfällningen förblir i princip oförändrad och sker i två parallella linjer genom 
dosering av fällnings- och flockningskemikalie där en allmän upprustning av anläggningsdelen 
kommer genomföras. Det fällda och flockade materialet får sedimentera och transporteras med 
hjälp av bottenskrapor till slamfickor i bassängens inloppsdel. Toppflöde blir 1250 m3/h och den 
rekommenderade ytbelastning som beskrevs för befintlig anläggning kan innehållas. Se Tabell 21.  

Under förprojekteringen planerades för att mellanpumpstationen skulle tas bort för att 
åstadkomma självfall genom anläggningen. Vid detaljprojekteringen har man dock kunnat 
konstatera att anpassning till den nya vattennivån kräver så omfattande insatser att det inte kan 
matcha den relativt lilla energibesparing som borttagningen av pumparna skulle medföra. För att 
ändå åstadkomma mer robusta driftförhållanden och minimera flödesutlösta störningar på 
biosteget, ersätts därför snäckskruvarna med dränkbara centrifugalpumpar som även möjliggör en 
punkt för kontrollerad avbräddning och flödesbegränsning till biosteget.  
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Biologisk rening 

Delar av de befintliga luftningsbassängerna fylls med ett rörligt bärarmaterial på vilket 
mikroorganismer växer i form av en fastsittande biofilm. Eftersom rörligt bärarmaterial kräver 
betydligt mindre plats än den traditionella aktivslammetoden kommer resterande utrymme i de 
befintliga luftningsbassängerna byggas om till flockningsbassänger som används för att kunna 
dosera metallsalt och/eller polymer vid behov. De befintliga celpoxluftarna ersätts av ett nytt 
bottenluftarsystem med grovblåsiga luftare, vilka förses med luft från tre nya blåsmaskiner. Resten 
av de frigjorda bassängvolymer avses nyttjas som slamlager.  

Dosering av metallsalt och/eller polymer åstadkommer flockbildning med det finpartikulära 
bioslammet som släpper från de rörliga bärarna. Processutformning ger en tyngre flock med 
förbättrade sedimenteringsegenskaper, vilket tillåter en högre ytbelastning med bibehållen 
avskiljningsgrad. Se Tabell 21, där den rekommenderade ytbelastningen motsvarande 0,9 m/h kan 
innehållas för dimensionerande flöde, Qdim. Förutsättningarna för att undvika slamflykt är goda 
även vid maxflöde tack vare möjligheterna till kemikaliedosering kompletterad med efterföljande 
filtersteg.  

Den biologiska delen dimensioneras för ett toppflöde på 900 m3/h, vilket innebär att överstigande 
flöden av mekaniskt och kemiskt behandlat avloppsvatten går till utgående ledning. Baserat på 
flödesuppgifter 2009-2012 utgörs dock endast 0,16 % av totala årsflödet volymer över 900 m3/h. 
Schablonberäkningar avseende föroreningsinnehållet av den teoretiskt förbiledda volymen 
baseras på analysresultat från samma period och ger en uppskattad mängdökning motsvarande 
0,3 % BOD7 och 0,4 % fosfor av Häggesta avloppsreningsverk totala årliga bidrag till recipienten. 

 
Polersteg 

Installation av skivfilter planeras i den anläggningsdel som tidigare användes för efterfällning av 
avloppsvattnet. Skivfilter avskiljer mycket finpartikulärt material, varför det fungerar som en extra 
barriär som säkerställer minskade utsläppshalter och mängder i enlighet med yrkade 
utsläppsvillkor. Polersteget skall i första hand användas under driftförhållanden som medför att 
tidigare reningssteg fungerat mindre bra eller i samband med insatser i anläggningen där 
försämrade reningsresultat annars kan uppstå. 

Flödesmätning 

Huvudflödet kommer att mätas med en ny elektromagnetisk flödesmätare, placerad på 
tryckledning efter mellanpumpstation från försedimentering till biosteg. Befintlig parshallränna 
kommer att behållas för mätning av det delvis behandlade vattnet då det överstiger 900 m3/h.  

Slamhantering 

Befintlig gravitationsförtjockare ersätts med en mekanisk förtjockare med betydligt högre 
verkningsgrad. Försedimenterat kemfällt slam, överskottsslam från biodelen, slam från skivfiltret, 
rensat slam från externa reningsverk, samt en viss del slam från enskilda brunnar blandas med 
omrörare till ett homogent slam innan det förtjockas till 5-6% TS efter tillsats av polymer. Slammet 
från enskilda brunnar förvaras efter gallerrensning i separat externslamlager försett med omrörare 
och kan även skickas direkt till slamavvattning i befintlig skruvavvattnare. 

Förtjockat slam förvaras i slamlager varifrån det pumpas till den befintliga rötkammaren 
tillsammans med fett från en separat tank. För att åstadkomma en förbättrad energibalans i 
anläggningen byggs kammaren om för termofil rötning vid 52-53 grader genom att isolera 
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väggarna och installera en kraftigare omrörare. Slam/vattenvärmeväxlare installeras för 
värmeåtervinning mellan utgående och inkommande slam till rötkammaren. Rötat slam förvaras i 
två rötslamlager placerade i delar av de gamla luftningsbassängerna i väntan på avvattning. 
Rötslamlagren är försedda med dränkbara omrörare och är dimensionerade för att klara den 
buffertvolym som erfordras för att klara långhelger utan bemanning. Från rötslamlagren pumpas 
rötslammet till avvattning vid tillsats av polymer i två parallellkopplade centrifuger. Gasproduktion 
används i gasturbindriven generator för produktion av el och värme. 

Avvattnat slam från centrifugerna eller skruvavvattnaren trycks med torrslampump till torrslamsilo 
innan borttransport. 

VVS 

Ett helt nytt ventilationssystem kommer att installeras och befintliga lokaler kommer att ventileras 
i betydligt större utsträckning än idag för att förbättra arbetsmiljön för personalen. I det nya 
renshuset kommer sandfånget att däckas och all frånluft från byggnaden kommer att behandlas 
för luktreduktion. För att återvinna värmen ur frånluften används ett aggregat med 
batteriåtervinning för att inte återföra lukter i tilluften. 

I bassänghallen kommer den ombyggda slamhanteringen också att däckas och frånluft kommer att 
sugas via en separat fläkt och även här behandlas för luktreduktion. Övriga delar i hallen kommer 
att ventileras via ett kombinerat tillufts- och avfuktningsaggregat och ett separat frånluftsaggregat. 
För att få en högre återvinningsgrad på ventilationen jämfört med ett konventionellt 
batteriåtervinningssystem ansluts köldbärarsystemet till återvinningsbatteriet i frånluften och 
avger värmen till förvärmningsbatteriet i tilluftsaggregatet. Detta innebär att man hela tiden får 
ett värmetillskott eftersom värme upptas i verkets utloppsränna via köldbärarsystemet. Sommartid 
finns avfuktningsbehov i bassänghallen och en sorptionsavfuktare används för att avfukta tilluften. 
Regenereringsluften i avfuktaren torkas via värmesystemet från värmepumparna och den varma 
tilluften kyls via köldbärarsystemet.  

Ett nytt uppvärmningssystem med väsentligt större möjligheter till optimering av energi-
användningen kommer att installeras. Dagens gasturbin kommer att kompletteras med en 
kombinerad gas- och oljepanna som reserv om gasturbinen inte fungerar, detta för att slippa fackla 
bort gasen.  Ett nytt styrsystem som möjliggör olika driftssätt beroende på driftparametrar såsom 
tillgänglighet av gas, funktionsläge för gasturbinen mm installeras. Normalt driftläge för pannan 
blir förbränning av rötgas, men kan för nödändamål ställas om för förbränning av olja. Pannan kan 
då även nyttjas som värmekälla under uppstartsperioden av rötningsprocessen, eftersom det tar 
cirka 3 månader innan man får ut gas från rötningsprocessen. 

Uppvärmningssystemet för byggnaderna inom verket värms i huvudsak av tre värmepumpar som 
upptar värmen ur utgående avloppsvatten via köldbärarsystemet. Eftersom gasturbinen tidvis har 
en överkapacitet utnyttjas denna energi till att förvärma värmesystemets returvatten via en 
värmeväxlare innan det går tillbaka till värmepumparna. För att klara spetsbehovet i 
värmeanläggningen insätts en ny elpanna, vilken måste nyttjas om värmetillskottet från 
gasturbinen uteblir. Från värmepumparna dras ett primärvärmesystem ut via rörkulvert till 
respektive byggnad där värmen shuntas. 

El- och styrsystem 

Ett helt nytt el- och styrsystem kommer att installeras, vilket framförallt innebär att driftsäkerheten 
höjs samt att möjligheter att styra avloppsreningsverket utifrån specifika driftsituationer och på 
distans ökar. 
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Befintligt ställverks ersätts med ett större med tillhörande elektroniska skydd och ljusbågsvakter. 
Skyddsutjämning genomförs i samtliga byggnader, kablar förstärks på utsatta platser, kraftuttag 
byts och utökas vid behov och kraftfördelning flyttas för vissa byggnader. Frekvensomriktare 
utrustas med filter för minimering av elektriska störningar och nytt internt IT-nät byggs för 
kommunikation med automationssystemet. Slutligen byts belysning i samtliga byggnader och 
rörelsevakter installerad där behov finns. 

Tabell 20 Sammanställning av planerade anläggningsdelar för Häggesta avloppsreningsverk  

Anläggningsdel Enhet Antal Area, m2 Volym, m3 Djup, m 

Mekanisk rening Rensgaller, spalt 3 mm 2    
 Tvättpress 1    
 Sandfång 1 Under detaljprojektering 
 Externslamsilo 1 17 72 4,3 
 Rensgaller, externslam 1    
 Tvättpress, externslam 1    
Kemisk förfällning Sedimenteringsbassänger 2 240 536 2,5 -1,8 
 Centrifugalpump 3    
Flödesmätning Elektromagnetisk mätare 1    
 Parshallränna (delflöde) 1    
Biologisk rening Bärarmaterialsbassäng 2  468  
 Flockningsbassänger 2  178  
 Sedimenteringsbassänger 2 490 1610 3,5 
Polersteg Skivfilter 2    
Slamhantering Gravitationsförtjockare 2 30 230 3,8 
 Tank för fett 1  15  
 Mekanisk förtjockare 1    
 Rötkammare 1 64 600 13 
 Slamsilo 1 - externslam 1  40  
 Slamsilo 2 - rötslamlager 1  103 3,2 
 Slamsilo 3 - brunnsslam 1 26 85 3,2 
 Nytt rötlamlager (biodel) 2  278  
 Torrslamsilo 1  70  
 Gasturbin 1    
 Gas-/oljepanna 1    
VVS/El- och styr Elpanna, ny 1    
 Värmepump 3    

Tabell 21 Ytbelastning för fällningsbassängerna i planerad anläggning beräknat utifrån dimensionerande 
och maximalt flöde genom biodelen 

Anläggningsdel 
Area Ytbelastning m/h 

m2 Q= 370 m3/h Q= 900 m3/h Ref. värde vid Qdim 

Kemisk rening, sedimentering 240 1,5 3,8 1-3  

Biologisk rening, sedimentering 490 0,8 1,8 0,9  
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15.3 Resursnyttjande 

Energiinnehåll i inkommande avloppsvatten 

Till Häggesta avloppsreningsverk pumpas eller rinner årligen 11 miljoner kubikmeter vatten av en 
temperatur mellan 6 och 14 grader. Detta värmeinnehåll nyttjas inte i befintlig anläggning. Genom 
installation av värmepumpar för det planerade VVS-systemet beräknas 630 MWh av värmen i 
avloppsvattnet nyttjas, 550 MWh vid behov av uppvärmning och 83 MWh för värme till 
avfuktaren. För att detta ska fungera tillförs 410 MWh elenergi, vilket ger totalt 1 040 MWh från 
värmepumparna som värmeenergi till anläggningen. 

Energiinnehåll i slam och rens 

Vid avskiljningen av organiskt material och fosfor får man slam med relativt högt energiinnehåll. 
Vid rötningen av slammet nyttjas denna resurs till cirka 40 % idag och med planerad anläggning 
beräknas 50 % av energiinnehållet i slammet kunna användas för el och värmeproduktion internt 
genom nedbrytningen till rötgas.  Den förhöjda verkningsgraden erhålls genom förbättringar som 
leder till att det organiska materialet ges längre uppehållstid i rötkammaren. 

På Häggesta avloppsreningsverk produceras årligen i storleksordningen 3 ton rens. Idag går den 
inte helt torra blandningen innehållande bland annat papper, hygienartiklar och fett till 
förbränning på Säversta värmeverk, varvid energiinnehållet nyttjas till fjärrvärmeproduktion. Detta 
kommer även att ske efter planerad ombyggnad av avloppsreningsverket.  

Slammet som anläggningsresurs 

På Häggesta avloppsreningsverk produceras årligen i storleksordningen 1500 ton slam. Idag 
används slammet efter komposteringen till sluttäckning av avslutad deponi i Bollnäs kommun och 
ersätter därmed andra anläggningsjordar eller geotekniskt täckmaterial för återställandet av ytan.  

Näringsinnehåll i slam 

En väl debatterad resurs som slammet kan utgöra för framtiden är dess innehåll av närsalter och 
framförallt fosfor. Även om mängden fosfor har minskat med ungefär 35 % under de senaste tre 
åren rör det sig ändå om närmare 8 ton varje år från Häggesta avloppsreningsverk. Förbättrad 
slamhantering förväntas ge ett bättre och mer stabiliserat slam, vilket ökar möjligheten att 
utnyttja näringsinnehållet i produktiv mark om det nya slamdirektivet ger utrymme för godkänd 
hygienisering genom termofil rötning eller kompostering. Slammets innehåll av både kända och 
okända föroreningar medför dock att återföringen av näringsämnen till kretsloppet kan försvåras. 
För att kunna nyttja denna resurs måste ett aktivt uppströmsarbete för VA-huvudmannen 
kombineras med ett minskat användande av miljöstörande ämnen både hos andra 
verksamhetsutövare som hos gemene man. Ett alternativ till slamgödsling kan vara utvinning av 
fosfor efter en förbränningsprocess, vilket dock är en betydligt mer resurskrävande väg för 
återföring av det aktuella närsaltet. Beslut om inriktning för resursnyttjandet har inte tagits av 
Bollnäs kommun på grund av den osäkra framtid för slammet som råder för hela VA-Sverige. 
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Användning av energi  

Samtlig energi som tillförs befintlig anläggning utifrån består av elenergi och nyttjas för såväl 
processutrustning som uppvärmning. Det gasturbindrivna generatoraggregat som finns vid 
anläggningen genererar varje dygn cirka 800 kWh elenergi och 1600 kWh värmeenergi. Elenergin 
används internt vid anläggningen året runt, medan värmeenergin enbart kan nyttiggöras under 
årets kallare hälft.  

2009 genomfördes en inventering av verkets maskinella utrustning för att kartlägga verkets 
förbrukning av elenergi, vilket 2011 efterföljdes av en energikartläggning initierad av Länsstyrelsen 
i Gävleborgs län. Under kartläggningen fann man fyra större energibesparingsposter. En 
komplettering av detta beräkningsförfarande och planering av åtgärder har genomförts i samband 
med det påbörjade tillståndsförfarandet. Denna kompletterande energikartläggning bifogas som 
separat dokument i bilaga E. De stora förbättringar som planeras på anläggningen för att 
effektivisera energianvändningen är en kombination av att minska förluster, utöka den egna 
energiproduktionen samt öka värmeåtervinningen.  

Energiåtgången i planerat om- och tillbyggt avloppsreningsverk beräknas totalt reduceras med i 
storleksordningen 600 MWh årligen enbart genom mer effektiva pumpar och blåsmaskiner samt 
insatser för höjd TS-halt i slammet och förbättringar i rötkammaren för lägre uppvärmningsbehov 
och en förhöjd gasproduktion. Dessa åtgärder beräknas även generera förhöjd elproduktion med 
75 MWh/år och värmeproduktion med 150 MWh/år genom ökat nyttjande av befintlig gasturbin. 
Mindre åtgärder såsom ny belysning och rörelsevakter ger mindre energivinster relativt sett, men 
bidrar till ett resurstänkande avseende energiförbrukning. 

Anläggningens energibehov har under 2010-2012 bedömts vara cirka 1900 MWh/år eller 0,72 
kWh per kubik renat avloppsvatten. Framtidens intrimmade anläggning beräknas ligga på 1300 
MWh/år eller 0,50 kWh per kubik renat avloppsvatten. Det minskade energibehovet blir utifrån 
dessa beräkningar 30 % och innefattar mer höggradig rening av avloppsvattnet, högre 
energieffektivitet och förbättrad arbetsmiljö.  

Användning av kemikalier 

Verksamhetens huvudsakliga förbrukning av kemikalier sker genom dosering av fällningskemikalie 
för reduktion av fosfor och suspenderbart material samt polymerer för förtjockning och 
avvattning. Mindre mängder kemikalier används i vissa processituationer för slamhanteringen. 

För att möjliggöra en högre reningsgrad i den om- och tillbyggda anläggningen beräknas 
användningen av fällningskemikalie öka i paritet med ställda reningskrav. Förutom dosering i den 
kemiska förfällningen införs även dosering av metallsalt och/eller polymer efter biosteget för ökad 
sedimentation. Generellt kan man säga att en halvering av utgående fosforhalter på denna nivå i 
princip kräver en dubblering av mängden fällningskemikalie på årsbasis. Årsmängden 
polyaluminiumklorid beräknas öka från 140 ton i befintlig anläggning (2012) till cirka 300 ton i 
planerad anläggning.  

Årsmängden polymer beräknas tredubblas, från dagens 1,6 ton i befintlig anläggning (2012) till 
drygt 5 ton för planerad anläggning. I storleksordningen 80 % av framtida polymertillsats erfordras 
vid mekanisk förtjockning av slammet med syfte att åstadkomma lägre energiförbrukning i 
rötkammaren och ökad gasproduktion. De återstående 20 % av framtida polymerförbrukning åtgår 
för förbättrad efterfällningen av det biologiskt renade slammet.  
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1. INLEDNING 

1.1 Allmänt 

Denna funktionsbeskrivning beskriver de ingående komponenternas funktion för det ombyggda avloppsrenings-
verket i Häggesta, Bollnäs kommun. Funktionsbeskrivningen är utformad för att kunna användas vid 
programmering av styrsystemet. Funktionsbeskrivningen ska även användas av respektive maskinleverantör. Av 
beskrivningen framgår processens funktion, de olika komponenternas funktion, mätområden för ingående 
instrument etc.  

1.2 Anläggning    

Funktionsbeskrivning för avloppsreningsverket omfattar följande huvuddelar:

- Inloppspumpstation  
- Mekanisk rening innefattande galler med tillhörande renstvätt, sandfång med tillhörande 

sandtvätt och försedimentering med möjlighet till kemfällning 
- Nivåhöjningspumpstation 
- Biosteg bestående av två parallella luftningsbassänger med rörligt bärarmaterial 
- Mellansedimentering med möjlighet till kemfällning 
- Slutpolering innefattande två parallella skivfilter 
- Doseringsutrustning för fällningskemikalie och polymer 
- Slambehandling (mekanisk förtjockare, rötkammare, avvattningsutrustning, torrslamsilo)  
- Extern- och brunnslammottagning innefattande galler, utjämningstank och avvattnings-

utrustning 

Inkommande avloppsvatten från inloppspumpstationen och två tryckledningar leds till två nya renssilar. Avskilt 
rens tvättas och pressas i en renspress samt transporteras med skruvar till renscontainrar där det förvaras innan 
bort transport. 

Från gallren leds vattnet till tvåparallella sandfång som luftas. Sanden som avskiljs pumpas med mamutpumpar 
till en sandgrop och därifrån vidare en sandtvätt där den tvättas samt transporteraas till en sandcontainer där den 
lagras innan borttransport. Vattnet från sandfånget leds, via en blandningskammare, till en fördelningskanal där 
vattnet fördelas på två försedimenteringsbassänger. Vid normaldrift doseras fällningskemikalie i betongkasunen 
efter renshuset men det finns även möjlighet att dosera i kanalen före försedimenteringarna. I 
försedimenteringen avskiljs inkommande suspenderat material (primärslam) samt material som fällt ut till följd 
av kemdoseringen. Det avskilda materialet skrapas med kedjeskrapor till slamfickor, belägna i inloppsändan av 
försedimenterings-bassängerna. Slamfickorna är försedda med omrörare som förtjockar slammet i syfte att 
minimera pumpningen av vatten. Från slamfickorna pumpas slammet till slamblandningskammaren, se vidare 
nedan.

Från försedimenteringssteget rinner vattnet till biopumpstationen, varifrån vattnet pumpas till biosteget som 
innefattar två parallella luftningsbassänger. Vid högflödesperioder finns möjlighet att brädda vatten i biopump-
stationen till utloppet. Bräddat vatten avleds till utloppet via en parshallränna där flödesmätning sker. 
Provtagning sker med automatisk provtagare som tar prov på vattnet till biosteget, vilket är samma vatten som 
eventuellt avleds till recipienten. I luftningsbassängerna renas vattnet av mikroorganismer som växer på 
plastkroppar som svävar i vattnet (s k rörligt bärarmaterial). Då mikroorganismerna behöver syre för att rena 
vattnet blåses luft in i bassängerna med blåsmaskiner. Inblåsningen av luft regleras med syregivare och regler-
ventiler. Från de två luftningsbassängerna leds vattnet till två parallella sedimenteringsbassänger, mellan-
sedimenteringssteget. Möjlighet finns att dosera såväl fällningskemikalie som polymer i floclningsfacket strax 
före mellansedimenteringsbassängerna, t e x om slammet från luftningsbassängerna är svårt att avskilja kan 
sedimenteringsegenskaperna stärkas genom dosering av kemikalier. Det avskilda slammet pumpas till slam-
blandningskammaren, se nedan. 

Utgående vatten från mellansedimenteringen avleds till utloppet. Om susphalten i det behandlade vattnet är 
högre än ett förvalt värde leds vattnet istället till ett poleringssteg bestående av två skivfilter. I skivfiltren 
filtreras vattnet innan det leds till recipienten. Filtren spolas kontinuerligt med det filtrerade vattnet och 
spolvattnet pumpas till fördelningskanalen före försedimenteringssteget. Utgående vatten provtas med 
automatisk provtagare innan det leds till recipienten.  



HÄGGESTA RENINGSVERK 
NY-, OM- OCH TILLBYGGNAD

11.1.3_ESE2_FUNKTIONSBESKRIVNING

ProVAb / Treatcon AB  10(172) 
Upprättad: 2015-03-19  Reviderad:  Upprättad av: Anders Ullman    Granskad av:
C: Projekt 2014/Bollnäs/Projektering/Funktionsbeskrivning

Vid reningsverket sker mottagning av extern- och brunnsslam samt fett. Extern- och brunnsslam behandlas i en 
externslammottagare, där rens avskiljs, innan det pumpas till två bassänger där det lagras/utjämnas för att 
undvika stötbelastning på efterföljande behandlingssteg. Renset behandlas i en tvättpress innan det avleds till 
renscontainrarna för lagring innan borttransport. Det rensade extern- och brunnsslammet pumpas från 
utjämningsbassängerna till slambehandlingen (se nedan) eller till en externslamavvattnare, beroende på rådande 
belastning och typ av mottaget material.  Mottaget fett lagras/utjämnas i en fettank innan det pumpas till 
rötkammaren, se nedan. 

Avskilt slam samt rensat extern- och brunnsslam (om detta driftsätt väljs) pumpas, via en slamblandnings-
kammare dit en del externslam mottas, till en mekanisk förtjockare. I förtjockare höjs slammets TS-halt från ca 
1-3% till ca 5-6%. För optimal förtjockning doseras polymer till slamförtjockaren. Rejektvatten från 
förtjockaren pumpas, via en pumpgrop, till fördelningskanalen före försedimenteringsbassängerna. Det 
förtjockade slammet pumpas till en rötkammare där en del av slammet, samt mottaget fett, bryts ned till rötgas 
(metan+koldioxid). Gasen samlas upp i en gasklocka och vidare till en gaspanna där gasen bränns. 
Värmeenergin från förbränningen används för produktion av varmvatten som i sin tur används för bl a 
uppvärmning av rötkammaren och renings-verkets lokaler. Vid eventuellt överskott av gas facklas överskottet. 
Från rötkammaren pumpas det behandlade slammet till ett röt-slamlager och sedan vidare till slamavvattningen. 
Slamavvattningen utgörs av två parallella centrifuger. TS-halten i rötslammet höjs från ca 4-5% till ca 20-25%. 
Rejektvattnet från centrifugerna och extern-slamavvattnaren pumpas till fördelningskanalen före 
försedimenteringen. Det avvattnade slammet pumpas slutligen till en torr-slamsilo där det förvaras innan det 
transporteras bort. 

Till anläggningen hör också kemikalietankar och doseringssystem för fällningskemikalie. Vidare finns två poly-
merberedare för beredning av polymerlösning från torrt pulver samt doseringssystem för dosering av polymer 
till såväl vattenfasen (mellansedimenteringssteget) som slamfasen (flera olika doseringspunkter). 

1.3 Larm 

För respektive objekt redovisas de larm som ges via överordnat system. Dessutom finns larmet uteblivet driftsvar 
”ACOF”, vilket ej redovisas under respektive objekt, eftersom detta i princip gäller för samtliga objekt.  För frekvens-
omformare ska det dessutom finnas larm för summafel, vilket ej redovisas under respektive objekt med frekvensom-
formare. Larm ”utlöst motorskydd” utgår för objekt med motorskydd, men detta redovisas ej under respektive objekt 
som är försett med motorskydd. Om omkopplare ej är inställd i autoläge utgår larm, men detta redovisas ej under 
respektive objekt som är försett med omkopplare. Samtliga analoga givare ska larma för analogfel. 

A-larm:                  A-larmet sätts så långt det är möjligt lika med förreglingsgränsen för alla signaler 
                som förreglar. A-larm utgår vid nivåerna H2 och L2.

B-larm:                 B-larm utgår vid nivåerna H1 och L1.
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RISKANALYS FÖR  
HÄGGESTA, ARBRÅ OCH KILAFORS RENINGSVERK 
 
KOMPLEMENT TILL MKB OCH RISKBEDÖMNINGAR SOM FRAMGÅR AV RESPEKTIVE 
TILLSTÅNDSANSÖKAN 

 
Detta dokument är framtaget som ett komplement till de riskbedömningar och beskrivningar 
av miljöpåverkan som framgår av tillståndsansökan för respektive verk. 

Risker/konsekvenser av bräddning av orenat avloppsvatten 

Bräddning av orenat avloppsvatten kan ske antingen pga. hög tillrinning eller driftavbrott (t 
ex strömavbrott, utlöst motorskydd o dyl.). 
 
Beredskap finns för att tiden för bräddning pga. driftavbrott skall vara så kort som möjligt 
och bedöms endast undantagsvis behöva ske längre än ett dygn. Beredskapen omfattar 
kontinuerlig driftövervakning med larm samt tillgång till reservutrustning. 
 
Vid Häggesta reningsverk kan bräddning pga. hög tillrinning inte inträffa i 
reningsanläggningen, eftersom allt avloppsvatten pumpas till verket och dessa pumpars 
sammanlagda kapacitet understiger den nivå som behövs för att det skall börja brädda i 
verket. Bräddning vid hög tillrinning sker istället vid pumpstationerna APU 103 
(Strömkarlen), APU 105 (Häggestalund) och APU 106 (Häggesta industriområde). Det saknas 
rensgaller vid dessa pumpstationer. 
 
I Arbrå och Kilafors reningsverk är kapaciteten i rensgallren minst 4*Qdim, vilket innebär att 
bräddning vid verket pga. hög tillrinning i princip aldrig sker utan att vattnet först åtminstone 
passerat rensgallren. 
 
Olägenheterna för miljön av bräddat orenat vatten är förhöjda utsläpp av föroreningar, 
dessutom obehagligt synligt ”skräp” om avloppsvattnet inte passerat rensgaller. 
 
Halterna av föroreningar (BOD7, fosfor, tungmetaller) är normalt ca 10 – 50 ggr högre i 
orenat avloppsvatten jämfört med renat, och halten av bakterier (t ex fekala koliformer) ca 
100 – 1000 ggr högre. Bräddning under 1 h med 10 m3/h medför att lika mycket bakterier 
släpps ut som med 1000 - 10 000 m3 utgående renat avloppsvatten.  
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I tabellen nedan redovisas genomsnittlig transporterad föroreningsmängd i Ljusnan (vid 
medelvattenföring) samt betydelsen av bräddning vid tre olika bräddflödesnivåer. Den lägsta 
bräddflödesnivån motsvarar vad vi brukar mäta varje år vid snösmältningen eller efter 
mycket regn, medan de båda högre nivåerna motsvarar extremförhållanden/högsta möjliga 
bräddning. 
 

 Totalfosfor 
kg/dygn 

Koliforma bakt 44° 
antal/100 ml 

Bidrag till 
recipienthalt 

Normal transport i Ljusnan vid Dönje 
kraftverk (200 m3/s) 

138,2 10   
 

Utgående renat avloppsvatten från  
Arbrå + Häggesta + Kilafors 
(9 000 m3/dygn) 

2,7 3 

Tillfört via bräddat orenat avlopps-
vatten, bräddflöde 100 m3/d 

0,6 12 

Tillfört via bräddat orenat avlopps-
vatten, bräddflöde 1000 m3/d 

6,0 116 

Tillfört via bräddat orenat avlopps-
vatten, bräddflöde 9000 m3/d 

54,0 1042 

 
 
Konsekvenser av bräddning kan enligt min bedömning sammanfattas enligt följande: 

 Bidraget av totalfosfor från bräddflöden mindre än 1000 m3/d är marginell i 
förhållande till den mängd som transporteras i Ljusnan (tillför < 5%). 

 Halten fekala koliforma bakterier i recipienten förhöjs kraftigt (fördubblas) redan vid 
bräddflödet 100 m3/d, beroende på att bakgrundshalten är låg (10 st/100 ml). Det 
krävs dock att 1000 m3/d bräddar, innan riktvärdet för strandbadvatten överskrids 
(100 st./100 ml). Först om bräddflödet är lika stort som det normala avloppsflödet 
genom de tre reningsverken (9000 m3/d), så överskrids högsta tillåtna värde för 
strandbadvatten. 

 Den allvarligaste konsekvensen av bräddning är förhöjt utsläpp av bakterier och 
därmed risk för smittspridning. Om mer än 1000 m3/d bräddar bör information gå ut 
om att inte använda recipienten som dricksvatten för djur. 
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Risker/konsekvenser i kemikaliehanteringen 

De kemikalier som används i dag på reningsverken listas här nedan och finns också på en 
kemikalieförteckning som uppdateras årligen. Hantering och risker med aktuella kemikalier 
värderas i egenkontrollprogrammet för Helsinge Vatten:  

 PAX 215, detta är en fällningskemikalie som används för flockning av avloppsvattnet. 
Gäller Kilafors och Häggesta. 

 PAX- 100, fällningskemikalie av renare kvalitet, Arbrå reningsverk.  

 Kemira superfloc C-444 tillsätts i centrifugen och avvattnar det interna slammet i 
Häggesta reningsverk. 

 Kemira superfloc C-491K: Polymer som tillsätts i förtjockaren, som är till för att 
förhöja avvattningen av det externa slammet som kommer till Häggesta. Det är även 
denna Polymer som tillförs i Arbrå. 

 Kem FoamX 2500, skumdämpare på Häggesta reningsverk som tillsätts i 
rötkammaren. 

 FEX-120, skumdämpare på Arbrå reningsverk. 
 
Haveri av kemikalietankar: Kemikalietankar på respektive reningsverk för dosering av 
flockningsmedel är invallade för att vid eventuella läckage kunna samla upp och begränsa 
spridning av kemikalien. Inget läckage av kemikalier i reningsverket ska nå bassänger eller 
recipient.  

Risker/konsekvenser i gashanteringen vid Häggesta ARV 

Rötgasen innehåller metan, vilket innebär explosionsrisk om den antänds. Särskild 
gashanteringsplan finns inkl. instruktioner vid gaslarm. Gasansvarig är Jan Elversson och 
Henric Fors.  
 
 
 



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Bilaga C.1
Häggesta avloppsreningsverk, bräddade mängder under  Januari

Koncentrationer från Analyslab
Beräkning av bräddade näringsämnen baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på inkommande avloppsvatten

Bräddflöde BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppa r Kvicksilver Nickel Zink
Bräddatum m³ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Bräddning pga ombyggnation 2018-01-19 2000 29 74 32 2,4 30 0,5 0,1 3,3 7,4 0,1 12 39

Rapport HVAB-2018-010

Summa 2000

Bräddat i kg per månad BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilv er Nickel Zink
Provid Bräddatum kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2018-01-19 2000 58,000 148,000 64,000 4,800 60,000 0,001 0,000 0,007 0,015 0,000 0,024 0,078
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Summa 2000 58,000 148,000 64,000 4,800 60,000 0,001 0,000 0,007 0,015 0,000 0,024 0,078

Månadsflöde, Häggesta reningsverk 2016
Januari 182 327 kubikmeter

BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilv er Nickel Zink
Tillskott till månadsmedelvärdet mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Januari 0,315      0,803             0,347     0,026   0,326               0,005                  0,001   0,036                  0,080   0,001          0,130   0,423      

Uppgifter från Analyslab
Beräkning av månadsmedelvärde, baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på utgående avloppsvatten
Provid Ankomstdatum Dygnsflöde BOD Kväve HN4-N
177-2018-01030250 2018-01-02 6000 8 28 23
177-2018-01110653 2018-01-10 6000 8 25 24
177-2018-01190700 2018-01-18 6000 12 28 27
177-2018-01241530 2018-01-23 5000 11 29 27
177-2018-01310577 2018-01-30 6000 12 26 23

Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Ankomstdatum Veckoflöde COD Fosfor µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

177-2018-01030249 2018-01-02 45000 0,033
177-2018-01110654 2018-01-10 45000 0,09
177-2018-01190696 2018-01-18 45000 27 0,047 0,5 0,1 0,5 0,63 0,1 0,5 11
177-2018-01241529 2018-01-23 35000 0,1
177-2018-01310576 2018-01-30 50000 30 0,061

Beräknat månadsmedelvärde, dygnsprover 10,172 27,138 2 4,724
Beräknat månadsmedelvärde, veckoprover 28,579 0,065 0, 500 0,100 0,500 0,630 0,100 0,500 11,000

Nytt månadsmedelvärde som inkluderar bräddning
BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilv er Nickel Zink
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Januari 10,487     29,382           27,485   0,090586 25,050             0,505425141 0,101085 0,535805932 0,710292 0,101085028 0,630203 11,423161



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Bilaga C.10
Häggesta avloppsreningsverk, bräddade mängder under  Oktober

Koncentrationer från Analyslab

Bräddflöde BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppa r Kvicksilver Nickel Zink
Bräddatum m³ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Start 2018-10-30 kl 18:00 2018-10-30
slut 2018-10-31 kl 06:30 2018-10-31 4500 218,7654437 417,0534775 37,84127134 4,434448909 31,94709045

Summa 4500

Bräddat i kg per månad BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Provid Bräddatum kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2018-10-30 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018-10-31 4500 984,444 1876,741 170,286 19,955 143,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Summa 4500 984,444 1876,741 170,286 19,955 143,762 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Månadsflöde, Häggesta reningsverk 2016
Oktober 161 015 kubikmeter

BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Tillskott till månadsmedelvärdet mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Oktober 5,948       11,339     1,029      0,121    0,869                -         -         -         -         -         -         -         

Uppgifter från Analyslab
Beräkning av månadsmedelvärde, baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på utgående avloppsvatten
Provid Ankomstdatum Dygnsflöde BOD Kväve HN4-N
177-2018-10050822 2018-10-04 5395 11 35 33
177-2018-10100993 2018-10-09 5386 18 37 35
177-2018-10190720 2018-10-18 5208 10 39 36
177-2018-10241157 2018-10-23 5401 14 39 34
177-2018-10310720 2018-10-30 5180 11 37 36

Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Ankomstdatum Veckoflöde COD Fosfor µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

177-2018-10050831 2018-10-04 37688 37 0,28
177-2018-10100994 2018-10-09 37392 0,3
177-2018-10190715 2018-10-18 36474 36 0,3 0,5 0,1 3,2 0,5 0,1 7,8 11
177-2018-10241159 2018-10-23 36529 0,35
177-2018-10310719 2018-10-30 35844 36 0,23

Beräknat månadsmedelvärde, dygnsprover 12,833 37,392 3 4,782
Beräknat månadsmedelvärde, veckoprover 36,343 0,292 0, 500 0,100 3,200 0,500 0,100 7,800 11,000

Nytt månadsmedelvärde som inkluderar bräddning
BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Oktober 18,781     47,681     38,421    0,413    35,650              0,5 0,1 3,2 0,5 0,1 7,8 11

Bräddprov uttaget men inte analyserat av labb. Av den anledningen baseras beräkning av bräddade 
näringsämnen på analysresultat från Eurofins ordinarie provtagning på inkommande avloppsvatten i Oktober



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Bilaga C.11
Häggesta avloppsreningsverk, bräddade mängder under  November

Koncentrationer från Analyslab

Bräddflöde BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppa r Kvicksilver Nickel Zink
Bräddatum m³ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

2018-11-03 till 2018-11-04 2018-11-04 1394 130 250 36 3,1 32 1 0,1 1,9 18 0,1 9,9 110

2018-11-06 till 2018-11-07 2018-11-07 1654 71 140 36 2,1 33 0,5 0,1 1,6 11 0,1 9,9 32

Summa 3048

Bräddat i kg per månad BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Provid Bräddatum kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018-11-04 1394 181,220 348,500 50,184 4,321 44,608 0,001 0,000 0,003 0,025 0,000 0,014 0,153
2018-11-07 1654 117,434 231,560 59,544 3,473 54,582 0,001 0,000 0,003 0,018 0,000 0,016 0,053
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Summa 3048 298,654 580,060 109,728 7,795 99,190 0,002 0,000 0,005 0,043 0,000 0,030 0,206

Månadsflöde, Häggesta reningsverk 2016
November 157 029 kubikmeter

BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Tillskott till månadsmedelvärdet mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

November 1,866       3,624       0,685      0,049    0,620          0,014            0,002          0,033    0,270    0,002    0,189    1,289    

Uppgifter från Analyslab
Beräkning av månadsmedelvärde, baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på utgående avloppsvatten
Provid Ankomstdatum Dygnsflöde BOD Kväve HN4-N
177-2018-11081092 2018-11-07 4357 9 34 32
177-2018-11150951 2018-11-14 5399 7 36 31
177-2018-11211124 2018-11-20 5409 8 38 33
177-2018-11300587 2018-11-29 5243 7 39 33

Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Ankomstdatum Veckoflöde COD Fosfor µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

177-2018-11081085 2018-11-07 34298 0,38
177-2018-11150942 2018-11-14 37069 40 0,5
177-2018-11211121 2018-11-20 36860 36 0,34 0,94 0,1 17 1,8 0,2 2,5 67
177-2018-11300590 2018-11-29 37323 0,26

36860 7,692 36,874 32,257
Beräknat månadsmedelvärde, veckoprover 38,006 0,370 0, 940 0,100 17,000 1,800 0,200 2,500 67,000

Nytt månadsmedelvärde som inkluderar bräddning
BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

November 9,558       41,629     37,559    0,418    32,877        0,954            0,101904084 17,03308 2,070407 0,201904 2,688504 68,28855



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Bilaga C.12
Häggesta avloppsreningsverk, bräddade mängder under  December

Koncentrationer från Analyslab

Bräddflöde BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppa r Kvicksilver Nickel Zink
Bräddatum m³ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

2018-12-03 till 2018-12-06 2018-12-03 2118 190 250 36 2,3 7,4 0,13 120 78 0,1 87 280

Summa 2118

Bräddat i kg per månad BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Provid Bräddatum kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2018-12-03 2118 402,420 529,500 76,248 4,871 0,000 0,016 0,000 0,254 0,165 0,000 0,184 0,593
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Summa 2118 402,420 529,500 76,248 4,871 0,000 0,016 0,000 0,254 0,165 0,000 0,184 0,593

Månadsflöde, Häggesta reningsverk 2016
December 165 539 kubikmeter

BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Tillskott till månadsmedelvärdet mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

December 2,4           3,2           0,5          0,0        -                     0,09                  0,002   1,5                       1,0           0,001   1,10          3,54         

Uppgifter från Analyslab
Beräkning av månadsmedelvärde, baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på utgående avloppsvatten
Provid Ankomstdatum Dygnsflöde BOD COD Kväve Fosfor HN4-N
177-2018-12060668 2018-12-04 4078 11 35 31
177-2018-12140424 2018-12-13 5549 8 32 28
177-2018-12200404 2018-12-19 5367 9 34 31
177-2018-12280287 2018-12-27 5153 6 37 34

Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Ankomstdatum Veckoflöde COD Fosfor µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

177-2018-12060672 2018-12-04 36038 41 0,25
177-2018-12140427 2018-12-13 40520 0,23
177-2018-12200414 2018-12-19 38033 31 0,14 0,5 0,1 2,7 0,5 0,1 11 20
177-2018-12280284 2018-12-27 36762 0,13

Beräknat månadsmedelvärde, dygnsprover 8,362 34,419 30 ,941
Beräknat månadsmedelvärde, veckoprover 35,865 0,188 0, 500 0,100 2,700 0,500 0,100 11,000 20,000

Nytt månadsmedelvärde som inkluderar bräddning
BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

December 10,762     39,024     34,874    0,217    30,9410334 0,59348372 0,101642 4,215952212 1,48536894 0,101263 12,0990654 23,5372218



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Bilaga C.5
Häggesta avloppsreningsverk, bräddade mängder under  Maj

Koncentrationer från Analyslab
Beräkning av bräddade näringsämnen baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på inkommande avloppsvatten

Bräddflöde BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppa r Kvicksilver Nickel Zink
Bräddatum m³ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

start bräddning 2018-05-07
provtagningsdatum, total bräddad volym2018-05-16 2250 90 320 18 3,2 8,2 2,9 0,16 15 42 0,15 9,1 180

slut bräddning 2018-05-21
Rapport HVAB-2018-024

Summa 2250

Bräddat i kg per månad BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Provid Bräddatum kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2018-05-07 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2018-05-16 2250 202,500 720,000 40,500 7,200 18,450 0,007 0,000 0,034 0,095 0,000 0,020 0,405
2018-05-21 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Summa 2250 202,500 720,000 40,500 7,200 18,450 0,007 0,000 0,034 0,095 0,000 0,020 0,405

Månadsflöde, Häggesta reningsverk 2016
Maj 179 528 kubikmeter

BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Tillskott till månadsmedelvärdet mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Maj 1,114      3,961      0,223     0,040   0,101         0,036            0,002         0,186   0,520   0,002   0,113   2,228   

Uppgifter från Analyslab
Beräkning av månadsmedelvärde, baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på utgående avloppsvatten
Provid Ankomstdatum Dygnsflöde BOD Kväve HN4-N
177-2018-05040714 2018-05-04 10000 8 13 9,2
177-2018-05091744 2018-05-09 11000 8 13 8,7
177-2018-05160525 2018-05-16 12000 5 13 8,5
177-2018-05231224 2018-05-23 6000 8 20 15
177-2018-05300695 2018-05-30 6000 9 23 18

Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Ankomstdatum Veckoflöde COD Fosfor µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

177-2018-05040716 2018-05-04 70000 28 0,28
177-2018-05091752 2018-05-09 80000 0,15
177-2018-05160529 2018-05-16 90000 21 0,099 0,5 0,1 0,78 4,2 0,1 5,9 31
177-2018-05231223 2018-05-23 45000 0,072
177-2018-05300696 2018-05-30 42000 28 0,13

Beräknat månadsmedelvärde, dygnsprover 7,333 15,267 10 ,838
Beräknat månadsmedelvärde, veckoprover 24,881 0,150 0, 500 0,100 0,780 4,200 0,100 5,900 31,000

Nytt månadsmedelvärde som inkluderar bräddning
BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Maj 8,447      28,842    15,489   0,190   10,939       0,535895433 0,101980438 0,965666 4,719865 0,101857 6,012637 33,22799



Miljörapport för år: 2018

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Bilaga C.6
Häggesta avloppsreningsverk, bräddade mängder under  Juni

Koncentrationer från Analyslab
Beräkning av bräddade näringsämnen baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på inkommande avloppsvatten

Bräddflöde BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppa r Kvicksilver Nickel Zink
Bräddatum m³ mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Propp mellan basänger 2018-06-22 423 400 1200 45 12 36 9,7 0,44 120 160 0,31 64 640

brädd pga frekvensomriktare 2018-06-28 315 400 1200 45 12 36 9,7 0,44 120 160 0,31 64 640

Rapport HVAB-2018-028

Summa 738

Bräddat i kg per månad BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Provid Bräddatum kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg

2018-06-22 423 169,200 507,600 19,035 5,076 15,228 0,004 0,000 0,051 0,068 0,000 0,027 0,271
2018-06-28 315 126,000 378,000 14,175 3,780 11,340 0,003 0,000 0,038 0,050 0,000 0,020 0,202
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1900-01-00 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Summa 738 295,200 885,600 33,210 8,856 26,568 0,007 0,000 0,089 0,118 0,000 0,047 0,472

Månadsflöde, Häggesta reningsverk 2016
Juni 171 249 kubikmeter

BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Tillskott till månadsmedelvärdet mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Juni 1,716      5,149      0,193     0,051   0,154               0,042               0,002   0,515                  0,687      0,001   0,275       2,746      

Uppgifter från Analyslab
Beräkning av månadsmedelvärde, baserat på analys på Eurofins ordinarie provtagning på utgående avloppsvatten
Provid Ankomstdatum Dygnsflöde BOD Kväve HN4-N
177-2018-06080740 2018-06-05 6000 9 27 22
177-2018-06150780 2018-06-14 5792 13 27 24
177-2018-06210569 2018-06-21 5739 14 30 26
177-2018-06271233 2018-06-27 5515 13 28 24

COD Fosfor Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
Ankomstdatum Veckoflöde mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

177-2018-06150779 2018-06-15 41874 36 0,096
177-2018-06080740 2018-06-08 38000 0,087
177-2018-06210572 2018-06-21 40194 0,14
177-2018-06271236 2018-06-27 40329 34 0,26 0,5 0,1 0,62 3,2 0,1 14 15

Beräknat månadsmedelvärde, dygnsprover 12,208 27,986 2 3,977
Beräknat månadsmedelvärde, veckoprover 35,019 0,146 0, 500 0,100 0,620 3,200 0,100 14,000 15,000

Nytt månadsmedelvärde som inkluderar bräddning
BOD COD Kväve Fosfor HN4-N Bly Kadmium Krom Koppar Kvicksilver Nickel Zink
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Juni 13,924     40,168    28,179   0,198   24,132             0,541622913 0,101888 1,13492264 3,88656352 0,10133 14,2746254 17,7462541



Miljörapport för år: 2018 Bilaga D

Avloppsanläggning/Kommun
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Rapporteringar av undersökningar i fält

Brunnsnummer Kommentar Uppföljning, vidare forskning

Datum Gren på nätet Gata

Från soptippen 
ner till 
Malungsvägen

2016-08-30 SPU105, Häggestalund Hedåsvägen SNB5727 Normal flöde, torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB5342 Plast, fin

2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6887 Groteska pålagringar med rinnande inläckage. Se bild 1.
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4519 Kors i botten, inget påkopplat!?
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB175 Pålagringar i nedre brunsring, brunnen ligger i dike.
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB2294 Pålagringar uppifrån kona, rinner hela tiden.

2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4694
Rejälla pålagringar, brunnen står i vattenpöl, rinner in 
hela tiden. Se bild 2.

2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB2448 Torr brunn, sediment i ledningen.
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6442 Torr brunn, sediment i ledningen.
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4762 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund STB313 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6198 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4583 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB2973 Torr och fin

2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB7346
Gummiring åkt ur, droppar in vatten, sämre vid 
blöttmark.

2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6512 Gummiring åkt ur, men torr. En outmärkt AV brevid.
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB5609 Blött i nedersta ring med pålagringar
2016-08-30 SPU105, Häggestalund STB1737 Plast fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund STB1736 Plast, fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB412 Endast lite fukt i nedersta brunn.
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB2329 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB7518 Jätte blött och dålig i fogar
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4889 Nedersta ring blött, mögel.
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB7592 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6810 Torr och fin, väldans fart i DNB1964, fast torrväder!?
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB2902 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4316 Pålagringar och blött
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6252 Blött
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB1134 Blött
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB2789 Blött, ring skjutet i mitten
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB855 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6877 Skjutit sig, tidigare pålagringar
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB882 Torr och fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB7600 EJ KOLLAD, åker
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB62 Fuktig i botten, lite rötter i nedre fog
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB2389 INLÄCKAGE, översta kona skjutit sig, dike rinner in. Brunn bytt till STB

2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB6603 Lite fuktig
2016-08-30 SPU105, Häggestalund STB336 Plast, fin
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4109 Nedersta ring inläckage med pålagringar
2016-08-30 SPU105, Häggestalund SNB4827 Ett okänt inlopp med ett konstant flöde
2016-08-31 SPU105, Häggestalund SNB4065 Blött, lite skjutet

2016-08-31 SPU105, Häggestalund
Sävsbergsvägen (servis till 
15) STB192 Plast fin

2016-08-31 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB1174 Torr och fin
2016-08-31 SPU105, Häggestalund Edsbyvägen SNB7478 Torr och fin
2016-08-31 SPU105, Häggestalund Edsbyvägen SNB6557 Torr och fin
2016-08-31 SPU105, Häggestalund Malungsgatan SNB2664 Torr och fin
2016-08-31 SPU105, Häggestalund Malungsgatan (servis till 7) SNB3452 Torr och fin
2016-08-31 SPU105, Häggestalund Malungsgatan SNB2451 Torr och fin

2016-08-31 SPU105, Häggestalund Malungsgatan SNB6664

Blött, små droppar underifrån servis. Bör dubbelkollas 
innan hösten. Se bild 3. Är kollad igen den 2016-09-06 
med frisläppande, bakfall som gör att det blir 
ansamlingar, inte snyggt men det är som de ska. 

SPU105, Häggestalund
2016-09-02 SPU105, Häggestalund SNB7624 Slottet i dalen, normalt flöde, utkastare på stuprör

2016-09-02 SPU105, Häggestalund SNB1878

Utanför gamla vetrinärstationen, ligger under marken. Färgat 
stuprör på huset, som ej leder till avloppet, egen 
dagvattenlösning runt hela området. 

2016-09-02 SPU105, Häggestalund SNB5387 Ligger under väg, ej kollad

2016-09-02 SPU105, Häggestalund Åke Wassingsväg SNB2572

Inläckage brevid servisen, konstant rinnande. Påbörjat 
stopp som leder ändatill nästa brunn SNB2132, spolbil 
spolat 2016-09-05.

2016-09-02 SPU105, Häggestalund Åke Wassingsväg (servis till ) SNB2132
Rinner konstant ifrån 2 serviser från stora stallet. Stopp 
uppifrån. 

2016-09-02 SPU105, Häggestalund
Mellan SNB2132 & 
2572

Eget dagvattensystem, går nästan i spillvattnetts grav, 
borde mätas in som en dagvattenbrunn på kartan så det 
inte misstolkas igen. Vattenslang också i denna brunn. 

SPU105, Häggestalund
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB2224 Brunn vid gränsen på parkeringen till travbanan/Sävstaås
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB145 Dolkstigen. Torr och fin
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB1111 Bodvägen, Flöde, troligen bra fall, torr och fin
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB114 Eriknäsbo, under väg.
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB2927 Torr och fin
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB114 Under väg
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB6754 PVC neråt och uppåt
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB5438 Torr och fin
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB2414 PVC uppifrån och neråt
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB3643 Dikes kant, torr och fin
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB1199 Hedåsvägen, pumpinlopp, isolering som ej öppnas. 
2016-09-06 SPU105, Häggestalund SNB1098 PVC uppåt och neråt

SPU105, Häggestalund

SPU105, Häggestalund Freluga, adresser Observationer från bilen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4704 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4702 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4705 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4695 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4692 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4686 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4682 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4683 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4681 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4651 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4649 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4646 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4644 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4645 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4625 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4626 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4624 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4622 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4621 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4617 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4604 Utkastare

2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4508
Utkastare, dock pumpas det konstigt vatten därifrån enligt 
Holm. Borde kollas upp igen.

2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4509 Utkastare 
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4511 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4602 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Frleuga 4493
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Frleuga 4492 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4491 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4489 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4486 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4487 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4485 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4470 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4471 Utkastare
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4473 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4475 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4476 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4477 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4478 Stuprör går ner i backen
2016-09-06 SPU105, Häggestalund Freluga 4479 Stuprör går ner i backen

Sträckan är reparerad och åtgärdat med brunnbyte och infodring av 
ledning. Från soptippen där det är plast sedan tidigare ner till TRY 10 
Hedåsvägen. Detta under höst16 och vår17



2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4702 STB1262
Finns ej att gräva fram, dock misstanke mot hus 4702 och 
dess stuprör.

2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4704 SNB6642 Fin, lite sand sediment i botten
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4705 SNB124 Locket ligger fel, kan ha tagit in lite regn
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4691/4691 SNB3503 Torr och fin, inget flöde när pumparna inte går
2016-09-08 SPU105, Häggestalund SNB2430 Torr och fin
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4692 SNB6234 Ej öppnad, under väg
2016-09-08 SPU105, Häggestalund SNB68 Väldigt torr, ej med på karta, avvikande från nät?
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4688 SNB2388 Torr och fin

2016-09-08 SPU105, Häggestalund SNB5086 LOCK bör bytas, vid hög nivå i dike rinner det troligen in 
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4683 SNB935 Under plogdjup, oinritad ventil!
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4681 SNB7071 Torr och fin
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4644 SNB638 Torr och fin
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4645 SNB6327 Snett lock rättas till, fin ledning.
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4635 SNB5408 Något märkligt i botten, trolig fettklump
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4636 SNB6689 Torr och fin
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4628 SNB6400 Torr och fin
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga 4628 SSB1889 Torr och fin, plast. BÖR DISTANSERAS
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga SNB3467 Torr och fin. Knutpunkt i nätet
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga SNB283 Gummiring ur, nivå i ledning?! Dikeskant, inläckage?
2016-09-08 SPU105, Häggestalund Freluga SNB7166 Torr och fin

2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga 4615 SNB3626 Torr och fin
2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga 4615/13 SNB2966 Torr och fin
2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga (mitt i byvägen) SNB4872 Torr och fin
2016-09-09 SPU105, Häggestalund SSB5801 Lite ansamling skit fel brunnsnummer
2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga 4509 SNB7005 Torr och fin
2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga 4517 SNB1953 Torr och fin
2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga (vägdike) STB1866 Torr och fin, plast. 
2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga (vägdike) STB1867 Torr och fin, plast

2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga STB1868
Torr och fin. Vattenfylld gammal SNB bredvid, trolig 
brunn tillhörande järnväg.

2016-09-09 SPU105, Häggestalund Freluga SNB2535
Leder in till pumpstationen, KAOS. Bräddat ut till skogen. 
Spolat och filmat. Rötter. Åtgärder planeras! Infodrat mellan brunn och pumpstation hösten 16

2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB3885 Torr och fin
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB6732 Lite avlagringar i botten, en torr servis
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB4162 Torr och fin

2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB5969 Avlagringar i kurvan, fett/mossa!? Bör spolas!!
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB1561 Torr och fin
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB1275 Beteckning skjutit sig, men torr i kanter.
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB852 Locket fastrostad, förbannade skit /Gröning
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB3756 Beteckning skjutit sig, men torr i kanter.
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB1677 Torr och fin
2016-09-21 SPU105, Häggestalund Freluga SNB6206 Torr och fin, äcklig sedan stoppet i APU

2016-09-21 SPU105, Häggestalund
Inkommande ledning 
till APU105

Rejäla brunnar, inte öppnade då de stör mer än gör nytta. Men 
en gummipackning på SNB5287 bör bytas då de glipar i 
locket. 

2016-09-21 SPU105, Häggestalund Skolallen 6C STB1155
Lock bör bytas snart, tar in regn och smältvatten. Bonde 
kört sönder. 

2017-06-14 återkoppling, bättresent än aldrig. Stor bit av locket i botten av brunnen. 
Packat ihop helt, sugbilen gör rent och får ett bättre flöde. Senare upptäcks ett större stop 
på servisen ovan detta, därför det har klarat sig bra!? Facinerande med betongledning 
under både järnväg och riksväg. Kan vilja filmas.

2017-06-13 SPU105, Häggestalund Norra Kilaforsvägen 79 SNB5500

Jättestort lock, brunnen halvfylld med skit. Suger ur, 
stopp i utloppet med trasor, botten borta, vilket troligen 
gjort att vatten dräneras bort och på så sätt hållt nivån. 
Men vid ursugning nu så kommer det ett jäkla flöde från 
fastigheten. Otroligt att de inte har fyllt källaren, men de 
som hyr i fastighetn har märkt något konstigt. Djupas 
spolbil har varit där. men nu ordentligt gjort. Bör filmas 
och se funktion och kopplingen till stammen. Anders 
stökigt med fastighetsägare, vill inte erkänna sina 
tillhörigheter och sina problem.Men borde samordnas vid 
eventuell infoding.

2017-06-13 SPU105, Häggestalund Norra Kilaforsvägen 81 SNB3840

Okej, skulle kunna vara intressant vid nederbörd. 
Oljeavskiljare brevid från verkstad, Wikbergs brukar 
tömma den. 

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Norra kyrkvägen 6-10 SNB6379 Packad med skit, stått länge. Håll koll på denna ledning.
Filmat Februari 2017, rötter till förbanelse. Men förhoppningsvis rensat för ett tag nu. Men 
se över en eventuell strumpinfodring för att slippa störa kyrkofriden alltför mycket.

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Norra kyrkvägen 6-10 SNB5353

Packad med skit, stått länge. Stopp någonstans mellan 
denna och nästa brunn, som ej går att hitta. Suger stopp 
med sugbil, rötter i massor. 

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Södra Kyrkvägen SNB4880
Okänd servis, inget flöde uppifrån (stoppet?) lite inläckage i 
botten

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Södra Kyrkvägen SNB5820 Inläckage i botten.
2016-09-22 SPU105, Häggestalund Södra Kyrkvägen SNB1021 Torr och fin
2016-09-22 SPU105, Häggestalund Södra Kyrkvägen STB897 Torr
2016-09-22 SPU105, Häggestalund Södra Kyrkvägen STB609 Torr
2016-09-22 SPU105, Häggestalund Norra kyrkvägen 9 STB124 Torr och fin Återkopplat den 30/9, inget rinnande OK.

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Norra kyrkvägen 9 SSB1948 Nivå, stilla.

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Säverstagränd/Kyrkogården STB1754
Kråkfot. SOA, oljeavskiljare, oklart om den går på SP 
eller DG

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Säverstagränd/Kyrkogården SNB4298

 Rännstensbrunn kpplad till spolbrunnen. Gamla brunnar 
inn på kyrkoområdes som är kopplad till avloppet. Dock 
inte i bruk!?

Inväntar kartor från kyrkoansvarig. Fått kartor över hela området. Fortsatt utredning vår 
2017. Elin och Gröning där 2017-06-13. Spöregn under förmiddagen. Frösök till att spåra 
rännstenar och brunnar med hjälp av kartor från kyrkan, dock svårtolkad. Endast en 
rännstensbrunn funnen på baksidan. Gammla NBar inne på grusgången, tar troligen bara 
in dagvatten från de lilla uthuset, dock svårt att bevisa att de inte är något avlopp på. 
ledningarna dragen till den nya spolbrunnen. Svårt att spåra alltför mycket, stuprörens 
öppning är cirka 12 meter upp i luften och gräva alltför mycket i myrkomarken känns inte 
passande. Med tanke på den mängd regn som föll och den lill mängd vatten som kom i 
ledningarna så känns det försumbart. Bild på brunn 1 inne i kyrkogång, en bit under grus. 
Okänd servis uppifrån, plast? Grundinlopp högst upp är stuprör från det lilla huset 
brvidkyrkan. Oklart varför det är skum i botten. Dett lilla blöta i botten infiltrerar troligen i 
botten och en liten del rinner vidare till nästa brunn, som syntes när det regnade som 
mest. Men det tar sig inte vidare ner till avloppet. 

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Säverstagränd SNB6627 Torr och fin, en okänd servis från höger.

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Säverstagränd SNB4158
Ansamling i botten, kollas igen, kanske sugas. Inläckage, 
samt dränering inritad och indragen! Dock torr nu. Bör sugas, innan total stopp i botten

2016-09-22 SPU105, Häggestalund Säverstagränd SNB6746 Torr och fin

2016-09-22 SPU105, Häggestalund
Norra kilaforsvägen 
/säverstagränd SNB6047 Potthål ner till ledningen. Verkar funka, dock sämre lock.

2016-09-22 SPU105, Häggestalund
Norra kilaforsvägen 
/säverstagränd SNB5493 Torr och fin

2016-09-22 SPU105, Häggestalund
Norra kilaforsvägen 
/säverstagränd STB1307

Egen dagvattenlösning, bör tas bort från karta som 
spillvatten

Hittar ej brunn i geosecma, sannolikt är brunnen överförd till dagvatten och markerad som 
privat

2016-09-22 SPU105, Häggestalund
Norra kilaforsvägen 
/säverstagränd SNB816 Torr och fin 

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan 8 SSB1752 Fin, flöde från verksamheten. Skoglunds tvätteri är mailad.



2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB1693 Mycket inläckage med rost knölar.

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB3135
Fuktig botten. Måndag den 26/9 stinker det olja från 
denna brunn och alla nedströms. 

Återkoppling 29/9, oljeavskiljare tömd den 26/9 hos Affärsfastigheterna. Mindre grumligt, 
men lukt i ledningen nedströms. Uppföljning med filmning den 24/10, kommer till en 
okänd brunn som troligen är över asfalterad, se film för de problem som kan komma bli 
med ett plaströ som står på huvvet i ledningen, fastighetsägaren är informerad, bryr sig 
troligen inte.. Kontakt med Staffare, som har inga ritningar själv, tog över fastigheten från 
kommun 2005, en kontakt Ellinor Karlsson. Har en oljeavskiljare med larm som tömms 2 
gånger per år. Besiktigades den 7/10.

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB6723
Fuktig botten, inläckage i brunnsringar och servis 
koppling

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB5747 Potthål, funkar bra, sten/slam i botten. Lukt även 29/9
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB1234 Fin, dock lite nivå i ledning, sediment i botten. Koll igen den 29/9, väldigt mörkt vatten från Däckia

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB4686 Olja i toppskikt, nivå. Däckia
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan DNB1341 Ingen olja
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan STB164 Begravd, ej öppnad, bör höjas.
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB5405 Torr och fin
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB3797 Inläckage i nya servisen, droppar under röret.

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB4466

Droppar lite ut proppad servis, okänd, konstig servis från 
värmeverk. Misstänkt DRB3587, dock täckt med massor 
nu. 

DRB färgad, dock svårt att veta om de når något med den övertäckning, men varför täcka 
över den så? Bör ej ge några större mängder alla fall. 

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan SNB2343 Torr och fin, konstig servis.
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan DNB556 Fin 
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan/Däckia SNB6167 Inläckage och lite uppbyggt med något i botten...
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan/Däckia DNB1510 Fin

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan/värmeverket SNB4120

Fuktig, men ånga från processvatten som gör det!? Bör 
kollas med värmeverket vart de släpper sitt 
kondensvatten.

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan/värmeverket DNB53 Processvatten där o

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan/värmeverket SNB4736
Värdelöst Ullefors lock. Beställt ny gummipackning. 
Konstig spärr i ledningen, fartdämpare. Gröning byta lock februari 2017

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Myrbäcksgatan/värmeverket DNB2449 Processvatten där o
2016-09-23 SPU105, Häggestalund Aseavägen SNB5945 Fart

2016-09-23 SPU105, Häggestalund Aseavägen SNB1423

Nivå i brunnen, ingen fart alls. Lite lägre nivå på 
måndagen 26/9, men suger ur brunnen. Som stinker olja 
då. Slutar suga och det bli nivå igen. Troligen baklut i 
ledningen. 

2016-09-26 SPU105, Häggestalund Aseavägen SNB1423 Se ovan
2016-09-26 SPU105, Häggestalund Aseavägen SNB1144 Fart, tidigare stopp med bajs runt brunn. 
2016-09-26 SPU105, Häggestalund Aseavägen STB541 Suger ur, grus och ansamlingar i botten, men bra fart. 

2016-09-26 SPU105, Häggestalund Skidvägen 2 STB68

Märklig arkitektur, en TB i NB, med en potthål ner till 
ledning. Suger ur, rejäl fettkaka. Men ser inget flöde som 
i övriga ledningar. Misstanke om ett utstickat T på 
ledningen, men konstigt. Filmas!?

2016-09-26 SPU105, Häggestalund SSB1822 Stinker apa, syns inget, fett… hittar ej brunnen  Gesecma

2016-09-26 SPU105, Häggestalund Skidvägen 19 SNB2801
Ledningen infodrad i brunnen, trycker in grundvatten. 
Bör noteras på karta om infodring.

2016-09-26 SPU105, Häggestalund Anneforsvägen SNB695 Fart, fin.

2016-09-26 SPU105, Häggestalund Anneforsvägen SNB216
Torr, men onödig. Sprucken beteckning. Kan komma ta 
in vatten.

2016-09-26 SPU105, Häggestalund Anneforsvägen SNB3921 Torr och fin, servis från Hedbergs, bör ritas in !?

2016-09-29 SPU105, Häggestalund Anneforsvägen SNB716 Flöde, mer vid regn upplevs det.

2016-09-29 SPU105, Häggestalund Anneforsvägen SNB578

Enligt karta proppat, men det är Elektroskandias aktuella 
servis, både avlopp och dagvatten. Rinner i avlopp vid 
regn. Färgat i dagvatten på fastighet, kommer inte fram 
någonstans…

2016-09-29 SPU105, Häggestalund Anneforsvägen SNB3921 Filmat under vägen, lite sprickor med inläckage. 

2016-09-29 SPU105, Häggestalund Anneforsvägen SNB216
Flöde från Tillmans. Rännstensbrunnar färgade vid Tillmans 
lagerlokal. Inget framme under den 29e, inget heller vid 31.

Samtal med Ulf 7/10. Tillmans byggt 74, köpte vägförvaltningens hus 80. Inga 
kranar eller golvbrunnar i den byggnaden, k-märkt. Servisen filmad 31/10, 
kommer dock bara halvvägs, grop i ledningen. Men spolslangen hörs ut till 
rännstensbrunnarna som finns runt tegelbygget. Troligen inget annat påkopplat, 
men ska dubbelkollas för att sen kopplas om till dagvatten. Brunnen SNB216 bör 
bytas, spruken beteckning. 

2016-09-29 SPU105, Häggestalund
Årstavägen/servis till norra 
kilaforsvägen 8 STB26 Fin

2016-09-29 SPU105, Häggestalund Ängsvägen SNB4622
Bra flöde, såklart, konstig vinkel från Ängesvägen. Syns att det 
varit nivå vid höga flöden. 

2016-09-29 SPU105, Häggestalund Ängsvägen SNB2157 Inläckage, stått nivå vid höga flöden.

2016-09-29 SPU105, Häggestalund
Norra 
Kilaforsvägen/Mobackes SNB751 Bra flöde från freluga, myrbäck kaoset. Liitet från kyrkan

2016-09-30 SPU105, Häggestalund Realskolegatan (servis till 19) STB1300 Torr och fin

2016-09-30 SPU105, Häggestalund Realskolegatan SNB3660
Troligen kyrkans sommarvatten, annars vatten i avloppet, vems 
avlopp? Inväntar kartor från kyrkan.

Ej länkat till resten av nätet. 
Enligt kartor i arkivet sitter de ihop med vårat avlopp!? Färgas!

2016-09-30 SPU105, Häggestalund Norra Kilaforsvägen 16 SNB3008 Inläckage som rinner lite

2016-09-30 SPU105, Häggestalund
Norra Kilaforsvägen 
16/Ängsvägen 1 SNB31

Sten i brunnsbotten, oklart varför. Bör sugas för att 
undvika problem. Inläckage i ringar.

2016-09-30 SPU105, Häggestalund
Norra Kilaforsvägen (servis till 
20) SNB985 Under väg, inne på tomt, ej öppnad.

2016-10-07 SPU105, Häggestalund Tågmästarens BRF
Pratat med Sune Thalin som är vicevärd, fått all arbetsritningar 
över området. Finns på nätverket.

2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån Bollnäs Galvån
Anders Lindeberg ville ha en koll då det blir problem i APU vid 
hög nivå i ån. ej anledning till åtgärd

2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån, Röste 1447 SNB6879 Rinner stilla. ej anledning till åtgärd
2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån SNB5264 Brunnen inte öppnad på länge, rinner lika. ej anledning till åtgärd
2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån SNB4995 Rinner lugnt ej anledning till åtgärd
2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån SNB1331 Rinner lugnt ej anledning till åtgärd
2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån SNB4044 Fart pga fall, lite nivå!? ej anledning till åtgärd
2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån SNB3636 Plogdjup, ej öppningsbar ej anledning till åtgärd
2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån SNB5947 Plogdjup, ej öppningsbar ej anledning till åtgärd

2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån, Röste 1434 SNB7808 Brunn och ledningar på tomten är omgjort 2016, fin plast. Bra. ej anledning till åtgärd
2017-03-30 SPU103, Strömkarlen Bollnäs Galvån SNB5644 Fin ej anledning till åtgärd

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen Bollevägen

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB2050

Rinner mycket uppifrån. Rinner mycket i skarvar, 
gummifog är intryckt, mycket blött.  En dränneringsbrunn 
brevid som har utlopp nere vid skidstadion i dike, brukar 
kunna spruta ur den ibland. Brunn ovan denna, ej 
karterad tar in servisen från skruthuset ovan där det 
rinner mycket ifrån. Dikuterat med husägaren, säger att 
det är jätteblött där i källaren (dock inte när vi var in och 
kollade) kan var under grund eller på ledningen ut!?) Han 
tror att det är bäst att koppla bort avloppet, inget som 
kommer renoveras där, kanske en inforationkiosk. Men 
frågan om de är att bara koppla om till dagvattnet som 
går ut i diket!? ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB2809 Nedersta ring inläckage ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB5832 Servis från skidstadion. Nivå i ledning cirka 30%. ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB6956 Ej funnen Felnummer, SNB6956 är placerad på bornstigen

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB6137 Ej funnen ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen 185 SNB5091 Fin ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB4090

Knutpunkt enligt karta, dock fel, sevisen från 
Bollegården måste gå på innan. Stopp i servis från 
Bollnäs Alpina, upptaget med spolbil, dålig vagga i 
brunnen. Spolbrunnen ej funnen på sträckan. Inläckage felnummer, SNB4090 är placerad vid forsparkeni Alfta. SNB4019 istället?



2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB5383
Stor padda i botten. Ledningen svänger tokigt, oklart vart det 
kopplar på stammen. ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen 173 STB939 Under vägen.Försökt hitta med spolbil, ej möjligt. ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB3697 Mindre inläckage. ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB3145 Inläckage ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen 167 STB1627 INLÄCKAGE ej åtgärdat 2018

2017-04-28 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB6210 INLÄCKAGE, pålagringar ej åtgärdat 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB1927 INLÄCKAGE, pålagringar ej åtgärdat 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB1142 INLÄCKGE, pålagringar, rinner in jord. ej åtgärdat 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB5193 Fin ej åtgärdat 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB38 Hästhage, gräva fram. Servis ovanifrån. Fuktig med okej. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB4520 Fin gjutjärn hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB4593 Fin, lite fuktig. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen 29/30 SNB4832 Högst upp på grenen, bygger lite stopp, inget flöde ej åtgärdat 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen 30 SNB1358 Serviser in, fel karterat. Hus 30, två serviser? ej åtgärdat 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen
Flöde från två håll!? Dagvaatten? Okänd brunn andra sidan 
vägen.

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB3603 Väldigt blöt i nedre ring, onödigt flöde!? ej åtgärdat 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB1471 VID ÖPPEN mitt på åkern, men annars fin. felnummer, SNB1471 är placerad i Edsbyn

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB31371 Inläckage i nedersta ring fel nummer

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB7096 Fin hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB7546 Torr servis, lite fuktig brunn hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB4812
Fin, bra lösning med betong ring och lock över ventil och 
spolbrunn! hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB2004 Lite blött hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SSB593 Ej funnen, dräneringsbrunn med opassande lock. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB2693 Brunn torr, men jord från servis? Servisbrunnen ej funnen. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB1178 Fin hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB516 INLÄCKAGE fel brunnsnummer? 

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen STB632 Fin hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB905 HALVÖPPEN, fin annars. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB1976 Lite blöt mot ventil sidan. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB5182 Knutkors, stort flöde från bolle, brunn lite blöt högst upp. ändpunkt för relining 2018

2017-05-03 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB686 Litet, tillfälligt flöde. ! Servis, gamal uvanifrån!? ej åtgärdat 2018

2017-05-04 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB6605 Fin, mitt i åker ej åtgärdat 2018

2017-05-04 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB831 Inläckage från serviskopplingen, nytt dagvatten ej åtgärdat 2018

2017-05-04 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB6278 Fin ej åtgärdat 2018

2017-05-04 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB1993
Ej funnen, orolig husägare när vi är där och springer. (ring vid 
mer sök Kristina E.L -070.3460087) ej åtgärdat 2018

2017-05-04 SPU103, Strömkarlen Bollevägen Gräva fram, lugnt från bolle. Begynelse till stopp, kolla igen snart!
2017-05-04 SPU103, Strömkarlen Bollevägen/HjortronvägenSNB3225 Fin, lagomt flöde ej åtgärdat 2018

Industriområdet Häggesta 12/Vik Vik 10:1
2017-05-10 Industriområdet Häggesta 12/Vik SNB2112 Okej ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Häggesta 12/Vik SNB602

Inläckage, påbyggnad söderifrån i servisen. 
Gummipackning ramlat in. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-10 Industriområdet Häggesta 12/Vik SNB3462

Sprutar in, vattenläcka eller döblött i marken!? 
Gummipackning ramlat in. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-10 Industriområdet Häggesta 12/Vik SNB5281 Fin hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-10 Industriområdet Häggesta 12/Vik SNB4272 Inläckage hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-10 Industriområdet Häggesta 12/Vik SNB5356 Inläckage, pålagringar som byggts på bra nog. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB6220 Väldigt gamalt fult lock ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB620
Locket slut, fel distanserat, bygger lite i servisen, men rinner 
undan. ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB3913 Botten väldigt blött, bygger stopp. ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB902 Dålig botten, betongen trasig, flödet gräver ner sig. ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB3879 Lite fuktig botten. ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB7252 Okej ej åtgärdat 2018

Industriområdet

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB6445 ULEFORSjävel, bra, proppen okej. ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen 181 SNB3119 Fin ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB1781 Fin ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB908

Stopp, spolbil dit. Inte så bra, flödet rinner inte tillbaka 
efter spolning. Stor tall mitt påledning. Gröning och Elin 
ska filma.

Filmat, men inte tillräkligt bra rotskuret, skära igen och Gröning filma så dem ser att de 
blir rent. 
Ej åtgärdat 2018

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB352 Fin

2017-05-10 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB1383 Distans stygg Ändpunkt för relining 2018

2017-05-11 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB4724 Fin ej åtgärdat 2018

2017-05-11 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB4558 Furnes (Ulefors), ny och fin. Gröning minns inte. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-11 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB1967 Fin ej åtgärdat 2018

2017-05-11 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB1213
Trappsteg i vattengång, troligen legat länge. Men Gröning ska 
fixa de.

Gröning plockat upp, vad som tydligen var en käpp!?
Ej åtgärdat 2018

2017-05-11 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB1073 Fin hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-12 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB3441 Rejällt lock, bra brunn. hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-12 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB4558 Fin hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-10 Industriområdet Orsavägen, gamal infodring SNB1294 Bra, mycket flöde ej åtgärdat 2018, behöver ej åtgärdas
2017-05-10 Industriområdet Orsavägen, gamal infodring SNB6681 Under gräsmatta, ej öppnad. ej åtgärdat 2018, behöver ej åtgärdas
2017-05-10 Industriområdet Orsavägen, gamal infodring SNB4303 Växer in rötter? Fastnar tamonger. Går att kolla igen! ej åtgärdat 2018, behöver ej åtgärdas
2017-05-10 Industriområdet Orsavägen, gamal infodring SNB715 Fin ej åtgärdat 2018, behöver ej åtgärdas
2017-05-10 Industriområdet Orsavägen, gamal infodring SNB1542 Fin, lite rötter i fogarna. ej åtgärdat 2018, behöver ej åtgärdas
2017-05-10 Industriområdet Orsavägen, gamal infodring SNB3218 Ej öppnad, stårvatten i. ej åtgärdat 2018, behöver ej åtgärdas
2017-05-10 Industriområdet Orsavägen, gamal infodring SNB3950 Fin ej åtgärdat 2018, behöver ej åtgärdas

2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB1273 Det har byggt tidigare, bör spolas, rinner smalt. Återkolas, verkar funger

2017-05-23 Industriområdet Södra Kilaforsvägen SNB908 Envist lock, arg Gröning. Liite inläckage. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB3318 Fin ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB74 Lite fuktig, men fin. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB3661 Fin ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB3215 Fin bygger lite ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB634 Fin. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB4195 Fin ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Lingonvägen SNB7663 Ulefors, lite fuktig men fin. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Skogsvägen/bäverstigen SNB1948 Fyller sin funktion, men inte vacker, väldigt mycket in. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Skogsvägen SNB7203 Blött, inläckage i andra ring. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB2549 Fin ej åtgärdat 2018

2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB6643 Nerkörd distans, brunn nersänkt i gräsmatta. Sne, men fin. ej åtgärdat 2018

2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB4573
Öppet i ena kanten. Lite rostigt men förvånadsvärt fin, rättat till 
lock. ej åtgärdat 2018

2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB6630 Inläckage, hög nivå i ledning!? ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB7584 Mindre nivå, fin brunn. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB3295 Fint kors. ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB4962 Fin ej åtgärdat 2018
2017-05-23 SPU103, Strömkarlen Bollevägen SNB7367 Fin ej åtgärdat 2018
2017-05-30 SPU103, Strömkarlen Mejeriet SNB3840 ej åtgärdat 2018

2017-05-24
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Sandvägen SNB3102 Inläckage runt ledning. Jord i botten. Hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-24
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Sandvägen SNB3192 Fin brunn, samma flöde Hittar ej brunn i Geosecma, troligen bortbyggd vid relining 2018

2017-05-24
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Sandvägen STB324 Fin brunn. Ändpunkt för relining 2018

2017-05-24
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Sandvägen STB598 Räfflad botten, dämmer skit som renasas av Gröning. ej åtgärdad 2018

2017-05-24
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Sandvägen STB1496 Lite nivå i brunn, svårt att se flödet och varifrån de kommer. ej åtgärdad 2018

2017-05-24
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Gundbovägen 19/21 STB843 Glatt flöde!? ej åtgärdad 2018

2017-05-24
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Gundbovägen 18 STB25 Glatt flöde!? ej åtgärdad 2018

2017-05-30
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Gundbovägen 31 STB1470

Märkligt mycket flöde uppifrån av bara tre hus, dock ej möjligt 
att öppna någon brunn högre upp, under plogdjup. ej åtgärdad 2018

2017-05-30
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Gundbovägen 31 STB607 Endast 10 meter från tidigare brunn. Samma flöde. ej åtgärdad 2018

2017-05-30
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Gundbovägen/Lövhagavägen STB1103 Sönder körd, teleskopet lossnat och ramlat ner i ledning

Det lossnade röret upplockat och beteckning med teleskop är bytt den 30/5.
ej åtgärdad 2018

2017-05-30
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Lövhagavägen STB330 Före bäcken, i vägen. Gröning gräver fram, rimligt flöde. ej åtgärdad 2018

2017-05-30
SPU103, Strömkarlen, Norra 
Ren SPU101 Lövhagavägen STB183 Efter bäck, rimligen samma flöde som före bäcken. ej åtgärdad 2018











OBS: Varje provtillfälle nedan räknas som komplett endast om värden större än 0 finns för både Volym och BOD7. Ta bort prover/rader där detta inte är uppfyllt.
Startdatum för prov 

(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Slutdatum för prov 

(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Volym m³/d

BOD7-halt 
inkommande, mg/l

 pe 90e percentilen

2018-01-10 2018-01-10 6000 130 11 143                  20 219                             
2018-01-18 2018-01-18 6000 220 18 857                  

2018-02-06 2018-02-06 5000 160 11 429                  

2018-02-20 2018-02-20 5000 150 10 714                  Miljörapport för år: 2018
2018-03-13 2018-03-13 5500 150 11 786                  Häggesta/Bollnäs Reningsverk
2018-03-27 2018-03-27 5000 190 13 571                  Bilaga F
2018-04-10 2018-04-10 9000 76 9 771                    

2018-04-24 2018-04-24 10400 41 6 091                    

2018-05-08 2018-05-08 11000 49 7 700                    

2018-05-22 2018-05-22 6000 98 8 400                    

2018-06-14 2018-06-14 5792 150 12 411                  

2018-06-26 2018-06-26 5515 180 14 181                  

2018-07-12 2018-07-12 4692 250 16 757                  

2018-07-24 2018-07-24 5173 250 18 475                  

2018-08-15 2018-08-15 5133 270 19 799                  

2018-08-28 2018-08-28 5126 220 16 110                  

2018-09-04 2018-09-04 5253 230 17 260                  

2018-09-12 2018-09-12 6117 140 12 234                  

2018-09-18 2018-09-18 6567 220 20 639                  

2018-10-04 2018-10-04 5395 150 11 561                  

2018-10-18 2018-10-18 5208 290 21 576                  

2018-11-07 2018-11-07 4357 190 11 826                  

2018-11-20 2018-11-20 5409 110 8 500                    

2018-12-04 2018-12-04 4078 160 9 321                    

2018-12-13 2018-12-13 5549 220 17 440                  

2018-12-19 2018-12-19 5367 500 38 336                  



Bilaga Y, rapportering

Miljörapport ########
Bilaga Y – individuella analysresultat
Häggesta/Bollnäs Reningsverk

Provdatum

Månad Flöde
Kemikaliedosering 

(g/m³)
Aluminium Al 

(uppslutet) (mg/l)

Ammonium-
nitrogen (NH4-N) 

(mg/l)

Biokemisk 
syreförbrukning 

BOD7 (mg/l) Kväve N (mg/l)
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-01-10 1 6000 390 24 130 25
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-01-18 1 6000 150 630 25 220 28
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-02-06 2 5000 150 2200 25 160 32
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-02-20 2 5000 1000 27 150 36
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-03-13 3 5500 150 740 27 150 32
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-03-27 3 5000 15000 18 190 31
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-04-10 4 9000 1400 9,4 76 15
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-04-24 4 10400 350 5,3 41 12
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-05-08 5 11000 540 9,9 49 13
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-05-22 5 6000 150 310 18 98 29
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-06-14 6 5792 1800 26 150 34
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-06-26 6 5515 990 27 180 31
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-07-12 7 4692 180 830 31 250 33
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-07-24 7 5173 1300 27 250 32
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-08-15 8 5133 960 30 270 42
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-08-28 8 5126 180 2800 33 220 40
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-09-04 9 5253 180 770 35 230 40
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-09-12 9 6117 1200 20 140 25
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-09-18 9 6567 710 29 220 38
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-10-04 10 5395 180 420 29 150 29
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-10-18 10 5208 950 35 290 47
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-11-07 11 4357 670 30 190 33
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-11-20 11 5409 380 29 110 35
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-12-04 12 4078 180 340 28 160 33
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-12-13 12 5549 180 810 31 220 39
Häggesta ARV, Inkommande dygnsprov 2018-12-19 12 5367 2200 39 500 48

Provtagn
ingsdatu
m Månad m3

Kemikaliedosering 
(g/m³)

Aluminium Al 
(uppslutet) (mg/l)

Kemisk 
syreförbrukning, 
COD-Cr (605 nm) 

(mg/l) Fosfor P (mg/l)
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-01-18 1 45000 150 730 410 3,8
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-01-30 1 50000 440 5
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-02-06 2 40000 150 370 3,2
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-02-20 2 37000 320 4,9
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-03-08 3 40706 150 370 4,7
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-03-20 3 5000 150 420 210 3,3
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-04-10 4 50000 250 2
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-04-18 4 145683 160 0,75
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-05-03 5 70000 150 1,3
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-05-15 5 90000 460 170 1,4
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-05-29 5 42662 1100 6,7
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-06-14 6 41874 350 3,6
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-06-26 6 40329 450 4,5
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-07-12 7 33394 180 480 5,1
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-07-24 7 37015 1300 520 4,6
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-08-07 8 38802 440 4,7
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-08-21 8 35575 490 5,8
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-09-04 9 37889 180 530 5,4
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-09-18 9 41993 630 390 3,7
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-10-04 10 37688 180 240 3,5
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-10-18 10 36474 600 5,4
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-11-14 11 37069 550 6,3
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-11-20 11 36860 350 270 3,5
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-12-04 12 36038 180 430 6,4
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-12-13 12 40520 180 510 4,8
Häggesta ARV, Inkommande veckoprov 2018-12-19 12 38033 930 6,8

Provtagn
ingsdatu
m Månad Flöde (m³/dygn)

Aluminium Al 
(uppslutet) (µg/l) pH ()

Ammonium-
nitrogen (NH4-N) 

(mg/l)

Biokemisk 
syreförbrukning 

BOD7 (mg/l) Kväve N (mg/l)
Suspenderade 
ämnen (mg/l)

Kemikaliedoserin
g (g/m³)

Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-01-02 1 6000 110 7 23 8 28 3 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-01-10 1 6000 360 7,3 24 8 25 5,1 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-01-18 1 6000 170 7,3 27 12 28 2,9 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-01-23 1 5000 270 7,4 27 11 29 3,5
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-01-30 1 6000 210 7,1 23 12 26 3,5 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-02-06 2 5000 160 7,2 26 7 29 2,6 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-02-15 2 5000 220 7,4 28 9 31 4,4 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-02-20 2 5000 230 7,4 29 8 29 2,8 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-02-28 2 5000 650 7,3 29 16 30 11 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-03-08 3 5000 180 7,3 29 13 31 4 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-03-13 3 5500 540 7,4 31 31 36 13 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-03-20 3 5000 620 7,2 34 23 36 9,4 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-03-27 3 5000 1500 7,3 22 18 25 17 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-04-06 4 8000 53000 4,5 13 3 16 35
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-04-10 4 9000 1800 7,2 10 14 16 23 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-04-18 4 19479 2100 7,3 5,6 9 9,6 23 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-04-24 4 10400 1900 7,2 5,1 9 8,7 25 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-05-03 5 10000 1200 7,3 9,2 8 13 12
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-05-08 5 11000 1100 7,2 8,7 8 13 11 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-05-15 5 12000 930 7,2 8,5 5 13 6,6 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-05-22 5 6000 460 7,3 15 8 20 3,8 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-05-29 5 6448 530 7,3 18 9 23 4,8
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-06-07 6 6000 330 7,2 22 9 27 4,2 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-06-14 6 5792 540 7,3 24 13 27 6,2 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-06-20 6 5739 700 7,3 26 14 30 6,6
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-06-26 6 5515 550 7,1 24 13 28 4,9 150
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-07-03 7 5167 390 7,3 27 14 32 4 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-07-12 7 4692 470 7,5 28 12 29 4,8 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-07-18 7 4712 600 7,5 26 11 34 6,1
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-07-24 7 5173 520 7,5 23 7 30 4,7 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-07-31 7 5002 380 7,5 25 6 31 4,6 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-08-07 8 5172 380 7,5 21 7 33 4,2 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-08-15 8 5133 120 7,6 24 3 36 2
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-08-21 8 5039 520 7,6 30 12 37 10 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-08-28 8 5126 270 7,8 31 7 34 2,8 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-09-04 9 5253 540 7,9 36 12 34 6,3 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-09-12 9 6117 460 7,7 31 11 33 6,2 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-09-18 9 6567 550 7,7 29 11 28 6,6
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-09-26 9 5787 380 7,7 32 12 34 7,3
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-10-04 10 5395 510 7,7 33 11 35 7,2 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-10-09 10 5386 750 7,7 35 18 37 8,9 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-10-18 10 5208 610 7,7 36 10 39 4,4 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-10-23 10 5401 880 7,7 34 14 39 11 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-10-30 10 5180 600 7,7 36 11 37 6,2
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-11-07 11 4357 380 7,7 32 9 34 3,4 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-11-14 11 5399 350 7,7 31 7 36 9,5 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-11-20 11 5409 310 7,8 33 8 38 4,3
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-11-29 11 5243 280 7,8 33 7 39 2,5 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-12-04 12 4078 380 7,8 31 11 35 6,7 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-12-13 12 5549 270 7,7 28 8 32 4,5 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-12-19 12 5367 230 7,8 31 9 34 180
Häggesta ARV, Utgående dygnsprov 2018-12-27 12 5153 210 7,7 34 6 37 1,8 180
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Bilaga Y, rapportering

Provtagn
ingsdatu
m Månad Flöde (m³/WK)

Aluminium Al 
(uppslutet) (µg/l)

Kemisk 
syreförbrukning, 

COD-Cr (mg/l) Fosfor P (mg/l)
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-01-02 1 45000 0,033
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-01-10 1 45000 0,09
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-01-18 1 45000 130 27 0,047
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-01-23 1 35000 0,1
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-01-30 2 50000 30 0,061
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-02-06 2 40000 33 0,056
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-02-15 2 35000 0,068
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-02-20 2 37000 330 33 0,1
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-02-28 2 36000 0,087
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-03-08 3 40706 35 0,082
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-03-13 3 37000 0,17
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-03-20 3 5000 560 49 0,21
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-03-27 3 36000 0,35
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-04-06 4 56000 0,4
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-04-10 4 50000 37 0,31
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-04-18 4 145683 2000 32 0,33
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-04-24 4 108975 0,4
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-05-03 5 70000 28 0,28
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-05-08 5 80000 0,15
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-05-15 5 90000 1100 21 0,099
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-05-22 5 45000 0,072
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-05-29 5 42662 28 0,13
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-06-07 6 38000 0,087
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-06-14 6 41874 36 0,096
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-06-20 6 40194 0,14
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-06-26 6 40329 450 34 0,26
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-07-03 7 36228 0,083
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-07-12 7 33394 40 0,35
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-07-18 7 33048 0,42
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-07-24 8 37015 550 31 0,22
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-07-31 8 33957 0,21
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-08-07 8 38802 28 0,21
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-08-15 8 36860 0,11
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-08-21 8 35575 560 41 0,25
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-08-28 8 37036 0,19
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-09-04 9 37889 44 0,4
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-09-12 9 42284 0,5
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-09-18 9 41993 600 52 0,44
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-09-26 9 37962 0,53
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-10-04 10 37688 37 0,28
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-10-09 10 37392 0,3
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-10-18 10 36474 560 36 0,3
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-10-23 10 36529 0,35
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-10-30 11 35844 36 0,23
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-11-07 11 34298 0,38
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-11-14 11 37069 40 0,5
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-11-20 11 36860 310 36 0,34
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-11-29 12 37323 0,26
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-12-04 12 36038 41 0,25
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-12-13 12 40520 0,23
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-12-19 12 38033 220 31 0,14
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-12-27 12 36762 0,13

Månad m3
Bly Pb (uppslutet) 

(µg/l)
Kadmium Cd 

(uppslutet) (µg/l)
Koppar Cu 

(uppslutet) (µg/l)
Krom Cr 

(uppslutet) (µg/l)
Kvicksilver Hg 

(uppslutet) (µg/l)
Nickel Ni 

(uppslutet) (µg/l)
Zink Zn 

(uppslutet) (µg/l)
Aluminium Al 

(uppslutet) (µg/l)
Inkommande veckoprov 2018-01-18 1 45000 2,6 0,12 30 2,3 < 0,10 3,5 120 730
Inkommande veckoprov 2018-03-20 3 5000 1,1 < 0,10 17 2 < 0,10 1,9 62 420
Inkommande veckoprov 2018-05-15 5 90000 1,8 < 0,10 14 1,9 < 0,10 2,4 64 460
Inkommande veckoprov 2018-07-24 7 37015 4,4 0,2 63 2,6 0,11 3,4 150 1300
Inkommande veckoprov 2018-09-18 9 41993 1,3 0,15 37 1,8 < 0,10 3,2 110 630
Inkommande veckoprov 2018-11-20 11 36860 0,94 < 0,10 17 1,8 0,2 2,5 67 350

Provtagn
ingsdatu
m Månad m3

Bly Pb (uppslutet) 
(µg/l)

Kadmium Cd 
(uppslutet) (µg/l)

Koppar Cu 
(uppslutet) (µg/l)

Krom Cr 
(uppslutet) (µg/l)

Kvicksilver Hg 
(uppslutet) (µg/l)

Nickel Ni 
(uppslutet) (µg/l)

Zink Zn 
(uppslutet) (µg/l)

Aluminium Al 
(uppslutet) (µg/l)

Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-01-18 1 45000 < 0,50 < 0,10 0,63 < 0,50 < 0,10 < 0,50 11 130
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-02-20 2 37000 < 0,50 < 0,10 5 < 0,50 < 0,10 10 37 330
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-03-20 3 5000 < 0,50 < 0,10 2,6 < 0,50 < 0,10 12 24 560
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-04-18 4 145683 < 0,50 < 0,10 6,1 1,2 < 0,10 4,4 35 2000
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-05-15 5 90000 < 0,50 < 0,10 4,2 0,78 < 0,10 5,9 31 1100
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-06-26 6 40329 < 0,50 < 0,10 3,2 0,62 < 0,10 14 15 450
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-07-24 7 37015 < 0,50 < 0,10 4,9 0,52 < 0,10 9,4 24 550
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-08-21 8 35575 < 0,50 < 0,10 3,7 0,62 < 0,10 9,4 22 560
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-09-18 9 41993 < 0,50 < 0,10 19 0,63 < 0,10 7,2 16 600
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-10-18 10 36474 < 0,50 < 0,10 3,2 < 0,50 < 0,10 7,8 11 560
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-11-20 11 36860 < 0,50 < 0,10 3,3 < 0,50 < 0,10 11 19 310
Häggesta ARV, Utgående veckoprov 2018-12-19 11 38033 < 0,50 < 0,10 2,7 < 0,50 < 0,10 11 20 220
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