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GRUNDDEL

Allmänna uppgifter

Verksamhetsutövare : Sydvästra stockholmsregionens va verksaktiebolag - 
  SYVAB

Organisationsnummer : 556050-5728

Miljörapporten avser : år 2006

Adress och telefon : SYVAB, Himmerfjärdsverket, 147 92  GRÖDINGE,
     08-530 276 00

Hemsida : www.syvab.se

Anläggningens namn
och nr : Himmerfjärdsverket, 0127-50-001

Kontaktperson : Jan Bosander, jan.bosander@syvab.se

Kommun : Botkyrka

Besöksadress : Himmerfjärdsverket

Kod för prövningsskäl : Avloppsrening. Avloppsanläggning som är dimensionerad 
  för mer än 2.000 pe, B-anläggning, 90.001-1

Kod om avgift för 
prövning och tillsyn : 90.001-1
(enligt bilaga till 1998:940)

Miljöskyddslagen : -Tillstånd att efter rening släppa ut avloppsvatten i 
   Himmerfjärden.
  -Tillstånd att deponera avfallsprodukter samt släppa ut 
   rökgaser.
  -Tillstånd att anlägga nytt slamlager och där deponera
   150.000 m³ avvattnat rötslam.

Beslutande myndighet : Koncessionsnämnden för miljöskydd 

Tillstånd till utsläpp av 
avloppsvatten (branschkod 92.01) : i Botkyrka kommun, Stockholms län 

  Koncessionsnämnden för miljöskydd 1996-04-19

Tillsynsmyndighet : Botkyrka kommun, Miljöförvaltningen

Miljöledningssystem : Certifierat miljöledningssystem saknas.

Kopia har skickats till Länsstyrelsen i Stockholms län 
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TEXTDEL

1.1 Organisation och ansvarsfördelning

Bolagets organisation framgår av bilaga.

VD har det övergripande ansvaret för miljöarbetet inom bolaget och ansvarar för att styrelsens 
direktiv verkställs samt rapporterar tillbaka till styrelsen. 

Processchefen har det övergripande ansvaret för verkets reningsprocesser, hur avloppsvattnet ska 
behandlas för att reningsresultaten ska uppnås, och att processerna utvecklas för att minimera 
miljöbelastningen. Processchefen har också det operativa ansvaret för efterlevnaden av bolagets 
tillståndsvillkor och av de förordningar och föreskrifter som berör processavdelningens verksamhet 
angående kemiska produkter, miljöfarlig verksamhet, rening av avlopp, egenkontroll samt att 
laboratoriets verksamhet organiseras och genomförs med avseende på drift- och utsläppskontroll 
och kontroll av slamkvalitén.

Driftchefen har det övergripande ansvaret för drift och underhåll av reningsverket och övriga 
anläggningar samt att reningsprocesserna kan drivas som processavdelningen önskar. Driftchefen 
har det operativa ansvaret för att förordningar och föreskrifter efterlevs när det gäller hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, förebyggande åtgärder för att begränsa olyckor, för hantering och 
deponering av avfall samt för de delar inom driftavdelningens verksamhet som berör kemiska 
produkter, rening av avloppsvatten, egenkontroll och att energianvändningen och resursåtgång 
inom bolagets verksamhetsområden kan minimeras 

Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för bolagets administrativa funktioner, personal, 
ekonomi och IT. I avdelningens funktion ingår också utveckling av ledningssystem, interna 
revisioner, kvalitetssäkring, myndighetskontakt, industrikontroll och att miljörapporter tas fram.

1.2 Kortfattad beskrivning av verksamheten

Himmerfjärdsverket tar emot och renar avloppsvatten från hela eller delar av sex kommuner i 
sydvästra storstockholm. Upptagningsområdet framgår av bilaga.

Avloppsvattnet transporteras med självfall till reningsverket via ett tunnelsystem som är ca 50 km 
långt. SYVAB äger inte något ledningsnät eller pumpstationer i anslutningskommunerna med två 
undantag för pumpstationer vilka beskrivs nedan.

Pumpstation Pilkrog betjänar Järna samhälle med ca 6.200 personer anslutna. Pumpstationen är 
mycket överdimensionerad varför bräddning normalt aldrig förekommer. Normalflödet är ca 2.500 
m3/d och pumpkapaciteten är 2 x 12.000 m3/d. Det finns 3 pumpar á 500 m3/h var. Två körs 
växelvis och den tredje utgör reserv. Transporten till reningsverket sker i en total ledningslängd av 
7.100 m där dykarledningen under Järnafjärden är dubblerad.

Pumpstation Eolshäll betjänar delar av sydvästra Stockholm. Anslutningsområdet ligger NV om 
E4/E20 från och med Liljeholmen i norr till och med Mälarhöjden i söder. Antal anslutna var 
55.000 personer under 2006. Normalflödet är ca 20.000 m3/d och installerad pumpkapacitet är totalt 
ca 77.000 m3/d varför bräddning normalt inte sker. Vid mycket höga flöden utnyttjas tomma 
försedimenteringsbassängen som utjämningsmagasin. Flödet pumpas in i tunnelsystemet vid 
Bredäng.
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Till reningsverket är för närvarande 300.000 personekvivalenter anslutna. Denna beräkning är gjord 
på faktiska förhållanden med antal anslutna personer och känd industrianslutning. (Beräknat enligt 
norm 70 g BOD/person, dygn erhålls endast 186.000 pe anslutna. Detta beror dels på förhållandevis 
låg BOD-halt i inkommande avloppsvatten vilket i sin tur beror på den långa transportsträckan i 
tunnelsystemet, då en del BOD hinner brytas ner och dels på byte av analyslaboratorium).

Kort beskrivning av de olika reningsstegen: 
(Processchema finns som bilaga)

Gallersal: här avlägsnas det grövsta materialet i rensgaller med 20 mm spaltvidd. Renset 
mals ner och återförs till avloppsvattnet. Fällningskemikalien järnsulfat 
tillsätts efter rensgallren.

Huvudpumpstation: här pumpas avloppsvattnet upp till marknivå i ett steg.

Sandfång: här avlägsnas tunga partiklar som t.ex. sopsand och kaffesump. Avlägsnat
material tvättas i sandtvätten där slutprodukten är fri från organiskt innehåll.
Den organiska fraktionen från sandtvätten återförs till avloppsvattnet.

Fingaller: här avskiljs bl.a. papper, textilfibrer och en del övrigt organiskt material. Efter
dispergering återförs detta till avloppsvattnet.

Försedimentering: här avskiljs förutom de avskilda organiska fraktionerna från rensgaller och 
sandtvätt, ca hälften av de organiska föroreningarna (BOD) samt hälften av
vattnets fosforinnehåll. Denna förbehandling är en förutsättning för att klara 
av fullständig nitrifikation i verkets relativt små luftningsbassänger. Det 
avskilda slammet förtjockas och rötas och omvandlas till rötslam och biogas.

Luftning: här oxideras organiskt material till koldioxid och vatten samt 
ammoniumkväve till nitratkväve av mikroorganismer som finns i det s.k. 
aktiva slammet. Förfällningen minskar den organiska belastningen på 
luftningsbassängerna och är en förutsättning för att få fullständig nitrifikation.

Mellan- och efter- här avskiljs det aktiva slammet som pumpas tillbaks till luftningsbassängerna.
sedimentering: Det slam som ej hinner sedimentera i mellansedimenteringen tas om hand i 

eftersedimenteringen. Detta slam har dåliga sedimenteringsegenskaper och
pumpas till slamvattenflotationen för flotation och vidare till rötning.

Fluidbäddar: här omvandlas det oxiderade kvävet till kvävgas med hjälp av en kolkälla,
metanol. I samband med denna denitrifikation produceras mycket suspenderat
material.

Skivfilter: här avlägsnas suspenderat material från denitrifikationen samt det material 
som följt med vattenfasen från sedimenteringsbassängerna.

Sandfilter: här avskiljs resterande suspenderat material från det renade avloppsvattnet. 
Filtren backspolas med jämna mellanrum varpå spolvattnet leds till 
spolvattenflotationen.

Utlopp: det renade avloppsvattnet släpps ut på 25 m djup 1,6 km SSV om 
reningsverket. Transporten sker i två trätuber med 1.600 mm diameter.
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Slambehandling: avskilt slam från försedimentering och flotation förtjockas och sönderdelas 
till biogas och rötslam i tre rötkammare. Därefter följer avvattning i dekanter-
centrifuger och torkning i en tubulär slamtork. 

1.3 Övriga reningsanläggningar

Förutom det ovan beskrivna reningsverket finns en tvättanordning för sand som avskiljts i 
sandfånget. I denitrifikationsanläggningen finns fyra parallella tvättanordningar för att avskilja 
biomassa från bärarmaterialet (sand). Vid torkning av rötslammet bildas rökgas som renas i en 
våtskrubber.

1.4 Lokalisering och recipient

Reningsverket är beläget på södra delen av Näslandet i Botkyrka kommun. Fastighetsbeteckning 
Hörningsholm 2:45. Recipient är Himmerfjärden söder om Näslandet. 

1.5 Verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan

Verksamheten ger upphov till utsläpp av renat avloppsvatten till recipienten (Himmerfjärden) och 
utsläpp till luft från värmepannor och slamtork. Kvävereningssteget medför återföring av kvävgas 
till luft. Driften av reningsverket kräver elektrisk energi och kemikalier, i huvudsak fällningsmedel 
och kolkälla.

2.1 Tillstånd eller dispens enligt miljölagstiftningen

Koncessionsnämnden Tillstånd för verksamheten 1996-04-19
Miljödomstolen Förlängning av prövotid samt ändring 2004-04-21

av haltvillkor för kväve

2.2 Kontrollprogram och rutiner för egenkontroll

Rutiner för kontroll följer föreskriften NFS 1990:14. 

Kontrollprogram för recipienten. Länsstyrelsen 1997-02-03.

Reviderat kontrollprogram för SYVABs slamupplag. Länsstyrelsen 1981-01-19.

2.3 Anmälningsärenden

2006-01-12 Anmälan av icke tillståndspliktig transport av farligt avfall.
2006-03-29 Anmälan om bräddning förbi biosteget
2006-03-29 Anmälan om avslutad bräddning
2006-06-22 Anmälan om bräddning vid påslag Viksängen i Södertälje
2006-07-03 Anmälan om bräddning vid pumpstation Pilkrog
2006-08-29 Anmälan om mottagande av externt material för biogasproduktion
2006-09-08 Anmälan om bräddning vid pumpstation Pilkrog
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2006-09-11 Anmälan om bräddning vid pumpstation Pilkrog
2006-09-28 Anmälan om innehav av köldmedia
2006-11-08 Anmälan om byggande av deammonifikationsanläggning
2006-11-09 Anmälan om förhöjda fosforhalter
2006-12-20 Anmälan om innehav av köldmedia, ny anläggning

3.1 Gällande beslutstext

Koncessionsnämnden för miljöskydd 1996-04-19:
Tillstånd enligt miljöskyddslagen att efter rening i Himmerfjärdsverket till Himmerfjärden i 
Botkyrka kommun släppa ut avloppsvatten från Botkyrka m fl kommuner, samt att genomföra 
ansökta utbyggnader och förändringar av reningsanläggningen. Tillståndet gäller för en 
inkommande vattenmängd av 130 000 m3 per dygn som årsmedeltal.

Koncessionsnämnden för miljöskydd 1971-07-30:
Tillstånd enligt Miljöskyddslagen att i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget i 
ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit, på fastigheten Hörningsholm 2:45, Södertälje 
kommun, Stockholms län, anordna upplagsplats för avfallsprodukter från bolagets reningsverk vid 
Himmerfjärden, avleda rökgaser från den till reningsverket hörande panncentralen samt från 
gasfackla och slamtorkugnarna samt att släppa ut ventilationsluft från reningsverkets 
bergrumsanläggning. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 1990-04-27:
Tillstånd enligt Miljöskyddslagen att iordningställa ett upplag på fastigheten Hörningsholm 2:45, 
Botkyrka kommun och där deponera 150 000 m3 avvattnat rötslam.   

3.2 Kommentarer till upfyllande av beslutstext

Verket har drivits i enlighet med vad som ansökts hos Koncessionsnämnden för miljöskydd  1994-
11-25.

3.3 Gällande villkor och föreskrifter i förelägganden

Provisoriskt villkor P1:

Resthalterna av organiskt material, fosfor och kväve i det behandlade avloppsvattnet får som 
riktvärde och årsmedelvärde inte överskrida följande värden:
BOD7:15 mg/l
P-tot: 0,5 mg/l
N-tot: 10 mg/l

Föroreningar som sker genom bräddning vid reningsverket skall inrymmas i ovan angivna värden.

Slutliga villkor:

       1. Verksamheten skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad SYVAB åtagit sig i 
koncessionsansökan.

2. Utbygnad av teknik med fluidiserande bädd skall vara slutförd denast 31 december 1996.
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3. Val och byte av fällningskemikalier får ske endast efter godkännande av 
tillsynsmyndigheten.

4. Bolaget ska reglera tillrinningen i syfte att utjämna flödet och begränsa bräddningar.
5. Bräddning får endast ske genom därför avsedd utloppsledning. Planerad bräddning ska ske i 

samråd med tillsynsmyndigheten.
6. Vid driftstörningar skall bolaget vidta åtgärder för att motverka vattenförorening och andra 

olägenheter för omgivningen. Tillsynsmyndigheten skall snarast underrättas vid sådana 
tillfällen.

7. Slamhanteringen skall ske så att olägenheter för omgivningen inte uppkommer.
8. Buller från anläggningen får utomhus vid bostadsbebyggelse ej överskrida:

50 dB (A) dagtid, kl 07 - 18
45 dB (A) kvällstid, kl 18 - 22
40 dB (A) nattetid, kl 22 - 07

9. All metangas från bioreaktorerna skall samlas upp och förbrännas. Vid haverier på 
gasutrustning skall bolaget vidta åtgärder för att minimera utsläppen.

10. Utsläppen av kväveoxider från förbränningen av rökgaser får som riktvärde inte överskrida 
0,10 g NOx/MJ.

11. Stofthalten i rökgaserna från slamtorken får riktvärdet inte överskrida 0,05 g/Nm3 torr gas.
12. Om besvärande lukt uppstår i omgivningarna skall bolaget vidta åtgärder för att motverka 

störningarna.

3.4 Kommentarer till hur villkor och föreskrifter uppfylls

Provisoriska villkoret P1 har innehållits.

Slutliga villkor:

1. Verksamheeten skiljer sig inte från vad som beskrivits i ansökan till Koncessionsnämnden 
för miljöskydd 1994.

2. Utbyggnaden av teknik med fluidiserad bädd var slutförd 1996.
3. Fällningskemikalien järnsulfat har ej bytts ut. För att klara fosforvillkoret tillämpas 

efterpolering med polyaluminiumklorid.
4. Vid vissa tillfällen med hög tillrinning har dämning i tunnelsystemet tillämpats.
5. Vid planerad bräddning i reningsverket och vid oplanerad bräddning vid pumpstationerna 

har tillsynsmyndigheten underrättats. Det vatten som bräddats förbi reningsverkets 
biologiska steg har avledits via ordinarie utloppstuber.

6. Tillsynsmyndigheten har underrättats om driftstörningar. Dessa har ej medfört 
överskridanden av utsläppsvillkoren.

7. Det torkade slammet har vid några  tillfällen givit upphov till dålig lukt. Reningsverkets 
belägenhet har dock bidragit till att inga klagomål uppstått.

8. Några verksamheter som ökar bullernivåerna har ej tillkommit.
9. All metangas från bioreaktorerna har samlats upp och förbränts i pannor, tork och fackla.
10. NOx-halten har ej uppmätts under året.
11. Stofthalten har ej uppmätts under året.
12. Den dåliga lukten från det torkade slammet har undanröjts genom att slammet flyttats och 

lagts ut i tunnare skikt i väntan på packning i storsäck och borttransport.

3.5 Åtgärder för att uppfylla kunskapskravet (MB 2:2)

Rutiner för fortlöpande utbildning av personalen finns.
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3.6 Bästa möjliga teknik (MB 2:3)

Reningen sker enligt vad som angetts i koncessionsansökan. Teknik som tillkommit senare har 
anmälts till MF. I den löpande verksamheten byts äldre utrustning kontinuerligt ut mot ny och mer 
energisnål dito.

3.7 Hushållnings och kretsloppsprincipen (MB 2: 5)

Projektet att tillvarata överskottsgas har fortlöpt under året men väntas vara klart först under 2008.

Incitamentet att hålla nere driftskostnaderna medför att energi och råvaror utnyttjas på effektivast 
möjliga sätt.

Ett examensarbete på SYVAB i samarbete med LTH har givit riktlinjer för energibesparing i 
avloppsreningsverk.

3.8 Produktvalsprincipen (MB 2:6)

Alla varor och tjänster som upphandlats har bedömts efter funktion, kvalitet, nytta, säkerhet, miljö- 
och hälsopåverkan och pris. Vid större upphandlingar av t.ex. el och processkemikalier tillämpas 
LOU, lagen om offentlig upphandling.

3.9Åtgärder för att uppfylla skadeansvaret (MB 2:8)

SYVABs huvudsakliga uppgift är att skydda recipienten från övergödning och drift och processer är 
anpassade efter recipientens bästa.

4.1 Mått på verksamhetens omfattning

Reningsverkets processer  har gått kontinuerligt under året. 36, 5 miljoner m3 avloppsvatten har 
renats. Det har producerats 5 500 ton slam uttryckt som torrsubstans. Mängden baseras på 
redovisade vägningar av Ragnsells.

4.2 Drifttid

Reningsverket 365 dygn

Slamtorkanläggningen 261 dagar. P.g.a. vissa driftstörningar har dock driften inte pågått 24 timmar 
per dygn under samtliga 261 dagar.

4.3 Förhållandena under året, allmän information

Reningsverket har drivits med målet att upfylla villkorsparametrarna BOD7, totalfosfor och 
totalkväve till lägsta möjliga kostnad. Slamtorkanläggningen har körts så mycket som möjligt med 
tanke på tillgång på biogas och driftstörningar. Kostnaderna för slamtransporter minimeras genom 
att maximera mängden torkat slam i förhållande till mängden avvattnat slam.
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Ett stort arbete med att byta skadad betong i rörgalleriet vid kanalen där avloppsvattnet når 
marknivån omedelbart uppströms sandfången. Arbetet har kunnat utföras utan större driftstörningar 
och fortsätter under ett par månader år 2007. Vid ett tillfälle tvingades man brädda vid pumpstation 
Pilkrog.

Reningsverkets administrationsbyggnad har fått en genomgripande renovering och ombyggnad 
under året. Bl.a. har det gamla kontrollrummet med reläbaserade styrsystem bytts ut mot ett 
modernt datorbaserat kontrollrum.
 
I flera understationer har reläbaserade styrsystem bytts mot datorbaserade PLC-system.

Ställverket för omvandling av inkommande 70 kV till 6 kV har renoverats och försetts med 
ljusbågsvakter för att säkra upp säkerheten.

4.4 Tillbud och störningar, klagomål och åtgärder

De nya skivfiltren har inte fungerat tillfredsställande under året. Först från oktober månad har två av 
tre filter kunnat köras men driften har varit ojämn med många stopp bl.a. pga lossnande sildukar.
Anmälan, se nästa stycke.

Under månaderna februari, april, juni, juli, augusti och september har det förekommit förhöjda 
fosforhalter i utgående vatten. Orsaken är de dåliga slamegenskaperna i biosteget som orsakat 
slamflykt från sedimenteringsbassängerna. Under hösten bestämde man att renovera samtliga 
sandfilter i väntan på att skivfiltren skulle fungera. Filtren renoverades under veckorna 35 t.o.m. 44.
Förhållandena med problem i skivfiltret och förhöjda fosforhalter har anmälts till MF 2006-11-09.

22 januari orsakade snödrev under en flödesmätare överdosering av metanol som sannolikt 
förgiftade denitrifierarna i fluidiserade bädden. Denitrifikationen fungerande inte tillfredsställande 
förrän i maj månad. Ej rapporterat eftersom årsmedelvärdet på totalkväve 10 mg/l, kunde 
innehållas.

27 mars påbörjades bräddning förbi biosteget pga snösmältning med åtföljande högt flöde till 
reningsverket. Bräddningen pågick under tre veckor och sammanlagt 948.000 m3 bräddades, vilket 
motsvarar ca 30% av det totala flödet under perioden. Anmälan till MF 2006-03-29.

Under vecka 17 och 18 var två av de små avloppspumparna ur funktion varför flödet genom verket 
blev mycket ojämnt (variation mellan antingen 2000 eller 6000 m3/h). Följden blev en hel del 
slamflykt med ökad belastning på sandfiltren. Ej anmält till MF.

Från den 17 juni har endast ”kommunalt” renvatten använts vid verket. Orsaken är igensättning i 
råvattenledningen från den egna vattentäkten vid Saltängen. Arbetet med rensningen av ledningen 
har inte varit prioriterat under året. Ej anmält till MF.

Den 28-29 juni bräddades totalt ca 2000 m3 vid mätrännan i Viksängen, Södertälje p.g.a. utbyte av 
rörledning. Anmält till MF 2006-06-22.

Den 3 juli bräddades 350 m3 vid pstn Pilkrog pga läcka på tryckledning. Anmält till MF 2006-07-
03.

Den 11 september bräddades 1.100 m3 vid pstn Pilkrog pga arbeten med att byta ut skadad betong 
vid inloppet till sandfången. Anmält till MF 2006-09-08 och 2006-09-11.
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Några klagomål p.g.a. lukt eller buller har inte kommit SYVAB till del.

4.5 Undersökningar om miljöpåverkan

Himmerfjärdsverkets allt överskuggande miljöpåverkan är på recipienten. Förhållandena i denna 
undersöks kontinuerligt efter ett omfattande kontrollprogram. I skrivande stund är 
recipientrapporten för år 2006 ej klar. Rapportering sker till Länsstyrelsen i Stockholms län, som är 
tillsynsmyndighet.

4.6 Reningsanläggningar - reningseffekt och tillgänglighet

Reningseffekt:

BOD7: 96 %
totalfosfor: 92 %
totalkväve: 75 %

Tillgänglighet: kontinuerlig, dvs alla dagar på året.

4.7 Risker och rutiner för att identifiera risker

En översiktlig riskbedömning har gjorts under året. Det gäller bräddning i pst Eolshäll och Pilkrog, 
höga flöden i reningsverket, högt vattenstånd i recipienten, biogasläckage med explosionsrisk, totalt 
strömbortfall och avbrott i kommunikationerna (IT).

Rutiner för kontinuerlig riskidentifiering ska ske inom ramen för egenkontrollen men är ännu inte 
fastlagda.

4.8 Besiktningar

Granskning och bedömning den 23 oktober 2006.

4.9 Rutiner för fortlöpande miljöförbättringar

Sker inom ramen för egenkontrollen (1998:901).

4.10 Resultat av mätningar och undersökningar

Mätning och kontroll omfattar utsläpp till vatten, inkommande föroreningsbelastning, utsläpp till 
luft, kontroll av slammets sammansättning samt kontroll av lakvattenpåverkan. 
Utsläppskontrollen sker i enlighet med Naturvårdsvekets direktiv och riktlinjer för kontroll av 
utsläpp till vatten, NFS 1990:14, med avseende på provuttag, vattenanalys, mätutrustning, mätplats, 
underhåll, funktionskontroll och rapportering, samt krav på utbildade provtagare och kontroll av 
vatten vid ackrediterade laboratorier, NFS 1990:11. Från och med 2006 utför SYVAB inte längre 
några ackrediterade analyser på eget laboratorium utan anlitar ALcontrol Laboratories i Linköping 
för den obligatoriska utsläppskontrollen.
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Kontroll av utsläpp till luft sker dels i rökgaskanaler från pannorna och dels i ventilationen från 
torkanläggningen. Mätningar för kontroll av utsläpp till luft utförs vartannat år av SwedPower från 
Nyköping som är ackrediterade (nr 1683) för provtagning och analys av luftmätningar. Nästa 
mätning sker hösten 2007.

Omfattning och utförandet för kontroll av slamkvaliteten sker enligt Naturvårdsverkets direktiv i 
NFS 1994:2, föreskrifter om skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket. Analyserna är 
utförda av ALcontrol Laboratories. 

Lakvatten från anläggningen samlas upp och återförs till reningsanläggningen. Kontroll av 
lakvattenpåverkan i grundvatten sker i fyra brunnar två gånger per år.

4.10.1  Utsläpp till vatten

Provtagningen under året har omfattat 359 dygnsprover, detta motsvarar en tillgänglighet på 98 %. 
Utebliven provtagning beror i första hand på strömavbrott och missöden vid provtagning. Resultat 
av de enskilda mätningarna och analysresultaten redovisas löpande varje kvartal, dels för det 
aktuella kvartalet och dels som medelvärden under det senaste fem åren. Sammanställning av årets 
utsläpp till vatten och inkommande belastning redovisas i bilaga. Omfattningen är utökad med 
hänsyn till kunskapskravet i miljöbalken. 

Under våren bräddade Himmerfjärdsverket låggradigt renat vatten (ej biologiskt renat vatten) förbi 
det biologiska reningssteget. Provtagning och analys oavsett reningsgrad sker i en gemensam 
provpunkt för utsläpp av allt vatten från Himmerfjärdsverket. Analysresultaten under dessa veckor 
är något förhöjda men inte anmärkningsvärda. 
Flödesproportionell provtagning har inte skett under årets två sista månader då nivågivaren för den 
flödesmätare som styr provtagningen var trasig. Provtagningen har under dessa månader skett 
tidsstyrt. Normalt påverkas inte analysresultaten nämnvärt av en begränsad tidsstyrd provtagning.
Ett flertal av kromanalyserna utgår då mätningarna har givit orimligt höga värden. En intern 
utredning visade att provflaskorna kontaminerade provet.
Halten av P-tot och SS i utgående vatten är något förhöjda mot tidigare år. Anledningen är sämre 
slamegenskaper och otillfredsställande funktion på skivdiskfiltret. Projekt pågår för att förbättra 
slamegenskaperna. Delar av utrustningen i skivdiskfiltret kommer att förstärkas ytterligare och 
andra delar kommer att bytas ut under 2007.
BOD7 i inkommande vatten är klart lägre än tidigare år. Mot bakgrund av antalet anslutna och i 
förhållandet till COD bör den förväntade BOD-halten ligga mellan 180-200 mg/l. 

En felkälla är troligen att provhanteringen ändrats i början av året då ett nytt analyslaboratorium 
anlitades för analys av BOD.
Övriga värden på inkommande och utgående vatten visar inte på några oväntade resultat eller några 
större förändringar mot tidigare år. En marginell trendökning av halterna i inkommande vatten kan 
dock misstänkas, men misstanken måste hanteras med en viss försiktighet, då förändringen ligger 
inom mätosäkerheten.

4.10.2 Utsläpp till luft

Utsläpp av NOx och stoft 
Resultat från de senaste mätningarna redovisas i bilaga. Torkanläggningen har under 2006 varit i 
drift under större delen av året.
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Resultaten från de senaste mätningarna visar att utsläpp av stoft och NOX ligger på en stabil nivå 
under 10 mg för stoft/m3n och mellan 10-20 mg för NOX/MJ.

Installerad och förbrukad mängd köldmedia
Installerad mängd:
R407C: 14,5 kg
R417  :     8,0 kg
totalmängd HFC: 22,5 kg
påfylld mängd under året:   4,5 kg

Anmälan om ovanstående innehav har gjorts under året.
Kontrollrapporter i bilaga.

4.10.3   Slamhantering

Allt slam från reningsprocesserna, primärslam och överskottslam, pumpas till verkets rötkammare. 
Det rötade slammet avvattnas till 22-24 % TS i centrifugerna. En tredjedel av det avvattnade 
slammet har under 2006 torkats till 94 % TS. En del av det torkade slammet används till 
skogsgödsling. Resten av det torkade slammet och allt avvattnat slam har Ragn Sells avyttrat. 
Produktionsmängden av rötgas och slammängder är i samma nivå som tidigare år. 2006 
producerades 3,5 miljoner m3 gas och 15 ton slam mätt som TS/d eller 5500 ton TS/år.
Medelhalt och högsta halt av årets mätningar framgår av sammanställningen i bilaga. Omfattningen 
av kontrollen är utökad med hänsyn till kunskapskravet. 
Metallhalterna i slammet klarar gränsvärdet för användning av slam i jordbruket, SFS 1998:944. 
För zink är marginalen inte lika god som för övriga metaller. Halten av metallerna bly, kadmium 
och kvicksilver fortsätter att minska. Krom och zink som tidigare var klart förhöjda ligger för andra 
året i rad på en lägre nivå. Skälet är sannolikt att en eller ett par verksamheter har upphört eller 
lyckats med att begränsa sina utsläpp. Näringsämnen och övriga föroreningar är i samma haltnivå 
som tidigare år.

4.10.4  Lakvattenkontroll

Kontroll av lakvattenpåverkan sker i enlighet med ett kontrollprogram som Länsstyrelsen fastställt. 
Kontrollparametrarna är konduktivitet, N-tot och koppar. Kontrollen utfördes på våren och hösten. 
Resultatet framgår av bilaga där de senaste årens mätningar redovisas. Resultatet från årets 
mätningar indikerar inte på någon förändring. 

5.1  Kemikaliehantering 

Förbrukning av kemikalier och råvaror utgörs främst av processkemikalier, eldningsolja och 
mineralolja. Övriga kemikalier används i betydligt mindre omfattning (mindre än 0,7 ton) och 
förbrukas i samband med rengöring, reparationer, underhållsarbeten och vid beredning av reagens- 
och analyslösningar. Processkemikalierna som hanteras i större mängder levereras med lastbil i 
pulverform eller vätska och förvaras i avgränsade utrymmen, i större säckar, i invallade tankar eller 
övertäckta upplösningsbassänger. Risken för utsläpp eller läckage är små. Mineralolja förvaras i 
tunnor i ett separat förråd med skydd för spill och läckage. Brandfarlig vara förvaras i besiktade 
cisterner. Övriga kemikalier förvaras på de avdelningar och lokaler där de används.
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Valet av kemikalier görs i första hand på varje avdelningsnivå där den bästa kunskapen finns för hur 
kemikalierna används. Det senaste två åren har stor del fokuserats på att minska antalet produkter 
och fasa ut användningen av toxiska och miljöfarliga produkter. Ett resultat av arbetet är en 
övergripande inventering av de kemikalier som används i mindre mängder och en riskbedömning av 
samtliga kemikalier.

På begäran av miljöförvaltningen har SYVAB sammanställt ett underlag för utvärdering av de 
kemiska ämnen som kan förekomma i de produkter som används i verksamheten och som bör 
hanteras med försiktighet i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter (SFS 1998:944, 
KIFS 1998:8). Bedömningen är gjord mot Kemikalieinspektionens databaser för riskeliminering 
och utfasning av kemiska ämnen (PRIO-databasen och begränsningsdatabasen). Utvärderingen 
översänds till miljöförvaltningen som en separat rapport, sammanställningen bifogas. Utvärderingen 
visar att hanteringen på verket av de ämnen som Kemikalieinspektionen uppmärksammat inte leder 
till några utsläpp till miljön. Dessa ämnen neutraliseras, fälls ut i slam, bryts ned i processerna eller 
omhändertas som farligt avfall. 

5.1.1 Processkemikalier

Kemikalier för drift av reningsprocesserna utgörs till 96 % av fällningskemikalier (järnsulfat och 
aluminiumklorid), polymerer för avvattning av slam och metanol som kolkälla vid kväverening. 
Den sammanlagda förbrukningen av driftkemikalier 2006 var 4200 ton, se bilaga. 
Kemikalieförbrukningen under 2006 motsvarar tidigare års förbrukning, dock något mindre för 
järnsulfat och något mer för aluminiumklorid. För metanol, fosforsyra och polymer är 
förbrukningen konstant.
De kemiska ämnen och kategorier av ämnen som skall uppmärksammas är järnklorid och akrylamid 
som förekommer i polymerer samt metanol och fosforsyra. 
Aluminiumklorid och fosforsyra fälls ut med slam, metanol bryts ned i den biologiska processen 
och akrylamid som är både giftigt och cancerframkallande, men samtidigt är den biologiskt 
lättnedbrytbar i aktivt slam. Vid användning av polymerer vid slamavvattning hamnar akrylamid i 
vattenfasen som sedan pumpas tillbaka till reningsverket, där en fullständig nedbrytning sker.

5.1.2 Kemikalier för underhållsarbeten

De produkter som används mest vid underhållsarbeten är olika typer av smörjolja, motorolja, 
hydralolja och växellådsolja. Dessa oljor är i huvudsak baserade på mineralolja. Produkter baserade 
på mineralolja men främst tillsattskemikalier i olja bör enligt Kemikalieinspektionen fasas ut eller 
hanteras på sådant sätt att riskerna elimineras. All förbrukad mineralolja samlas upp som spillolja 
och transporteras bort som farligt avfall.

Övriga kemikalier (t.ex. glykol, färg, rengöringsmedel, avfettningsmedel, skumdämpare, 
kalkupplösning) förbrukas i mindre mängder vid reparationer och underhåll. Uppskattningsvis 
uppgår förbrukningen av övriga kemikalier till mindre än 600 kg per år.
Bland dessa produkter har Epoxy och Härdare utgått från verksamheten, då dessa produkter 
innehåller bland annat 4,4-diaminodifenylmetan och bisfenoldiglycidyleter och bör fasas ut enligt 
Kemikalieinspektionen.
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5.1.3 Analyskemikalier

På laboratoriet och vid kontroll av processerna använd många olika kemikalier i mycket begränsad 
omfattning. Typiska kemikalier är syror och baser samt reagens- och analyskemikalier. 
Uppskattningsvis uppgår förbrukningen till mindre än 100 kg per år.

På laboratoriet har kadmium, krom och kvicksilverlösningar används som reagenslösningar för 
analys av COD och N-tot. Dessa ämnen ingår i Kemikalieinspektionens utfasningslista.
Användning av kadmium, kvicksilverlösningar och kromlösningar upphör i och med 
verksamhetsåret 2007, då rutinkontroller kommer att övergå till andra applikationer, som TOC 
istället för COD, och en ny ampullmetod vid kvävebestämning istället för kadmium som används 
vid standardmetoden.

5.2 Vattenförbrukning

Egna vattentäkten:   9.664 m3

Köpt från Botkyrka: 34.474 m3

Totalt: 44.138 m3

5.3 Energianvändning

El: 26.918 MWh (26,92 GWh) 96.904.800 MJ

Olja: 5 m3 EO1      180.600 MJ

Gas: 1.487.000 m3 till pannor
   561.150 m3 till slamtork 

totalt:  2.048.150 m3 gas förbrukad   49.155.600 MJ

Specifik energiförbrukning:
1,11 kWh / m3 behandlat avloppsvatten
4,01 MJ    / m3 behandlat avloppsvatten

5.4 Arbete för övergång till förnybar energi och energieffektivisering

Planerna för att ta emot externt material för biogasproduktion fortskrider.

Allt producerat slam används till sluttäckning av deponier, råvara vid jordtillverkning och som 
gödningsmedel i skogsbruket.

Utnyttjad energi återanvänds så långt som möjligt för uppvärmningsändamål.
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6.1 Konventionellt avfall till deponering, förbränning eller biologisk behandling

Brännbart avfall 17,6 ton SÅAB
Icke brännbart avfall (deponirest)   5,1 ton SÅAB
Träavfall   2,6 ton Stena
Osorterat industriavfall   1,9 ton Stena

 6.2  Konventionellt avfall till återanvändning/återvinning

Kartong (wellpapp)   1,6 ton SÅAB
Komplext järnskrot till fragmentering 13,5 ton Stena
Elavfall osorterat   3,3 ton Stena
Aluminiumskrot 210 kg Stena
Blandat kabelskrot   2,3 ton Stena

6.3 Åtgärder för att minska avfallsmängderna + öka återvinningen

Källsorteringen har fungerat dåligt under ombyggnadsperioden

6.4.1 Farligt avfall lagring vid årsskiftet

Spillolja 3.150 liter
Oljefilter    120 kg
Reagenskyvetter dr Lange Hg-haltiga      12 kg
Reagenskyvetter dr Lange kväveanalyser      20 kg

6.4.2  Farligt avfall bortskickat för destruktion

Reagenskyvetter dr Lange      38 kg HACH-Lange
Lysrör    400 st Telge Återvinning
Blybatterier    300 kg Stena
Kyldisk     ”1,5 m” SRV
Kylmöbel                    1 st SRV

6.4.3. Åtgärder för att minska mängden farligt avfall

Styrs av förordningen om egenkontroll.

6.4.4  Anteckningar om farligt avfall 

Se bilaga.

7 Transporter

Antal transporter under året 
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Tunga transporter (> 3,5 tons bilar)

Fällningskemikalier 72 st
Efterpoleringskemikalier 16 st
Polymer 12 st
Metanol 36 st
Övriga kemikalier   4 st
Slamtransporter           270 st
Brännbart avfall 18 st
Icke brännbart avfall   4 st
Kartong   3 st
Skrot   2 st

Lättare godstransporter 80 st

Arbetsresor ca 30 personer
260 dagar                           7.800 st

Grödinge den    mars 2007

Lars Gunnarsson 
VD
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Bilaga 3.
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Bilaga 4.
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MILJÖRAPPORT SYVAB 2006

Inkommande belastning och utsläpp till vatten

Avloppsvattenmängder

Vatten antal dagar mängd m3/d mängd m3/år

utgående vatten 365 100000 36500000
låggradigt renat vatten 20 47000 949000
orenat vatten 0 0 0

Vattenkvalitet inkommande och utgående vatten

Parameter Antal prov Inkommande Utgående Högsta halt Reduktion Årsmängd
in/ut medelhalt medelhalt utgående utgående

BOD7 mg/l 47dp/49dp 130 5,6 21 96 200 ton
CODCr mg/l 50vp/52vp 420 37 64 91 1300 ton
P-tot mg/l 52vp/52vp 5,8 0,49 1,7 92 18 ton
N-tot mg/l 49vp/51vp 36 9 20 75 330 ton
NH4-N mg/l 48vp/51vp 23 2,9 9,9 87 110 ton

TOC mg/l 48vp/46vp 88 12 23 86 440 ton
SS mg/l 51dp/351dp 240 11 46 95 420 ton
PO4-P mg/l 55dp/244dp 2,9 0,11 0,5 96 4,1 ton
pH 37dp/37dp 7,5 7,6 8 - -

Hg ug/l 13vp/13vp <0,14 <0,12 <0,13 - <4,4 kg
Cd ug/l 13 vp/13vp 0,13 <0,05 0,05 - <1,8 kg
Pb ug/l 13vp/13vp 4,6 <0,55 0,9 - <20 kg
Cu ug/l 13vp/13vp 50 4,3 8,8 91 160 kg
Zn ug/l 13vp/13vp 110 14 38 87 500 kg
Cr ug/l 2vp/2vp 3,3 0,6 0,7 82 22 kg
Ni ug/l 13 vp/13vp 9,4 6,5 9 31 240 kg

Co ug/l 5vp/5vp 1,4 2,4 3 -68 88 kg
Mn ug/l 5vp/5vp 68 50 63 26 1800 kg
Ag ug/l 3vp/3vp <1 <1 <1 - <36 kg
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MILJÖRAPPORT SYVAB 2006

Utsläpp till luft

Provtagning och analys sker vartannat år under en dag.
Mätningarna utförs av SwedPower i Nyköping, ackrediterat laboratorium nr 1683.

År Mätpunkt NOX Mätpunkt Stoft
pannor mg/MJ slamtork mg/m3n

1997 panna 1 22 skorsten 3
1999 panna 2 19 skorsten ej i drift
2001 panna 3 13 skorsten ej i drift
2003 panna 3 17 skorsten 1,5
2005 panna 1 20 skorsten 11



Bilaga 6a.
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Bilaga 6b.
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Bilaga 6c.
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Bilaga 7.
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MILJÖRAPPORT SYVAB 2006

Slamproduktion

Utvägda slammängder

Slamtyp TS-halt mängd TS/d mängd TS/år

avvattnat slam 22 % 10,4 ton 3800 ton
torkat slam 94 % 4,6 ton 1700 ton

summa 15 ton 5500 ton

Sammansättning

Parameter Enhet Antal prov Medelhalt Högsta halt Antal värden 
större än
(gränsvärdet)

Glödgningsförlust % av TS 12 mp 60 64
pH 12 mp 7,7 8,4
Totalkväve % av TS 12 mp 4,9 5,6
Totalfosfor % av TS 12 mp 3,2 3,6
Ammoniumkväve % av TS 12 mp 1,2 1,5

Bly mg/kg TS 12 mp 27 37 0 (100)
Kadmium mg/kg TS 12 mp 0,8 1,1 0 (2,0)
Koppar mg/kg TS 12 mp 300 340 0 (600)
Krom mg/kg TS 12 mp 32 38 0 (100)
Kvicksilver mg/kg TS 12 mp 0,64 0,95 0 (2,5)
Nickel mg/kg TS 12 mp 25 29 0 (50)
Zink mg/kg TS 12 mp 660 780 0 (800)

Kalium % av TS 11 mp 0,19 0,25
Kalcium % av TS 11 mp 2,4 2,9
Magnesium % av TS 11 mp 0,33 0,37
Svavel % av TS 2 mp 1,2 1,4

Natrium mg/kg TS 2 mp 670 740
Tenn mg/kg TS 12 mp 15 17
Silver mg/kg TS 12 mp 3 4,1
Mangan mg/kg TS 2 mp 220 250
Kobolt mg/kg TS 2 mp 10 11
Klor mg/kg TS 2 mp 300 340
Aluminium % av TS 2 mp 2,2 2,6

Nonylfenol mg/kg TS 12 mp 14 20
PCB mg/kg TS 12 mp 0,06 0,08
PAH mg/kg TS 12 mp 0,43 0,83
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MILJÖRAPPORT SYVAB 2006

Lakvattenkontroll

Provpunkt parameter 2002 2003 2004 2005 2006

L1 konduktivitet 180 200 210 180 160
totalkväve 89 82 140 80 66
koppar 32 27 32 34 20

R7302 konduktivitet 210 220 220 200 200
totalkväve 24 28 26 28 32
koppar 3,1 2,7 2,4 3,3 2,5

R7303 konduktivitet 51 50 51 52 52
totalkväve 0,86 0,77 1,5 2 1,2
koppar 0,7 0,7 0,5 0,8 0,6

BH7304 konduktivitet 65 70 72 71 67
totalkväve 0,52 0,44 0,46 0,4 0,59
koppar 1,1 1,2 1,5 3,1 2

BH7305 konduktivitet 49 48 49 50 49
totalkväve 0,34 0,1 0,1 0,1 0,1
koppar 2 1,2 1,1 1,1 0,9
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MILJÖRAPPORT SYVAB 2006

Kemikalieförteckning
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Drift-process

A. Produkt B. Innehåll C. Uppmärksammade ämnen och utsläpp

Namn Användning Förbrukning farokod Ingående ämnen andel CAS-nr Riskfraser krav utsläpp, mängd (ton/år)
(ton/år) vatten slam avfall

Hepta fosforreducering 1800 Xn järn(II)sulfatheptahydrat 100 7782-63-0 R22 - 0 1800
PAX215 flytslam 120 Xi polyaluminiumhydroxiklorid 18-43 1327-41-9 R36, R66 - 0 120
PAX260 fosforreducering 800 Xi polyaluminiumhydroxiklorid 18-43 1327-41-9 R36, R66 - 0 800
Zetag 7653 avvattn ing 37 IK polyakrylamid 90-95 69418-26-4 IK 0 37

Xi adipinsyra 2-6 124-04-19 R36 - 0 0
T akrylamid <0.1 79-06-1 R45, R46. R20/21, R25, R36/38 BD, PU 0 0

R43, R48/23/24/25, R62
Nutriox H2S reducering 41 X, O kalciumnitrat 45 10124-37-5 R22, R8 - 0 41
Metanol kolkälla 1400 F,T metanol 95 67-56-1 R11/23/24/25, R39/23/24/25 BD, ED 0 0
Fosforsyra kvävereducering 24 C fosforsyra 75 7664-38-2 R34 ED 0 0
Soda pH-reglering 1 Xi dinatriumkarbonat 100 497-19-8 R36 - 0 1
Svavelsyra rengöring 23 C svavelsyra 37 7664-93-9 R35 37 14 - 0 0
Eldningsolja, EO1 pannor 5 Xn, N dieselolja 100 68476-30-2 R68, R65, R66, R51, R53 PR 0 0
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MILJÖRAPPORT SYVAB 2006

Kemikalieförbrukning

Driftkemikalier

Namn Användning Mängd (ton/år)

metanol kolkälla vid denitrifikation 1400
fosforsyra näringsämne vid denitrifikation 24
aluminiumklorid fällningskemikalie 800
aluminiumklorid flockningsmedel 120
järnsulfat fällningskemikalie 1800
polymer slamavvattning 37
kalciumnitrat syresättning av ledningar 41
svavelsyra rengöring av sandfilter 23
soda pH-justering av renvatten 0,5

summa 4245,5



Bilaga 11.

Anteckningar om farligt avfall 

Farligt avfall lagring vid årsskiftet

Spillolja 130601 3.150 liter
Oljefilter 160107      120 kg
Reagenskyvetter dr Lange Hg-haltiga 160506      12 kg
Reagenskyvetter dr Lange kväveanalyser 160506      20 kg

Farligt avfall bortskickat för destruktion

Reagenskyvetter dr Lange 160506      38 kg Hach-
Lange 
Lysrör 200121    400 st Telge 
återvinning
Blybatterier 160601    300 kg Stena
Kylmöbler 160211                    2 st SRV
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Bilaga 12.

Emissionsdeklaration för Himmerfjärdsverket 2006

Verksamhetsutövare: SYVAB
Anläggningsnamn: Himmerfjärdsverket
Anläggningsnummer: 0127-50-001
Deklarationen avser år: 2006

Recipient: Vatten

Parameter Enhet Storlek Kategori
BOD7 ton/år 200 M
COD-Cr ton/år 1300 M
N-tot ton/år 330 M
P-tot ton/år 18 M
NH4-N ton/år 110 M
Pb kg/år <20 M
Cd kg/år <1,8 M
Hg kg/år <4,4 M
Cr kg/år 22 M
Ni kg/år 240 M
Cu kg/år 160 M
Zn kg/år 540 M

Recipient: Slam

Parameter Enhet Storlek Kategori
Pb kg/år 150 M
Cd kg/år 4,4 M
Hg kg/år 3,5 M
Cr kg/år 180 M
Ni kg/år 140 M
Cu kg/år 1600 M
Zn kg/år 3600 M

Recipient: Luft

Parameter Enhet Storlek Kategori
NOX ton/år 0,98 E
Stoft kg/år 6,2 E
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