
Miljörapport 2016



MILJÖRAPPORT 2016

1.   Verksamhetsbeskrivning   3

2.   Tillstånd  5

3.   Anmälningsärende  beslutade under året  5

4.   Andra gällande beslut  6

5.   Tillsynsmyndighet  6

6.   Tillståndsgiven och faktisk produktion  7

7.  Tillståndspliktig täkt   7

8.   Anläggningar som tagit emot bygg-  
och rivningsavfall   7

9.  Gällande villkor i tillstånd  8

10.   Kommenterad sammanfattning av 
 mätningar och beräkningar  12

11.   Naturvårdsverkets föreskrifter  13

12.  Naturvårdsverkets föreskrifter  
NFS 2002:26 och NFS 2002:28 samt 
 förordningarna 2013:252, 2013:253  
och 2013:254  14

13.   Förordningen 2013:252   14

14.  Förordningen 2013:253   14

15.   Förordningen 2013:252 Resultat  
från årlig kontroll av automatiska  
mätsystem.  14

16.  Åtgärder som vidtagits under året för  
att säkra drift och kontrollfunktioner  15

17.   Åtgärder som genomförts med  anledning 
av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  16

18.   Åtgärder som genomförts under året  
med syfte att minska verksamhetens 
 förbrukning av råvaror och energi  16

19.   Ersättning av kemiska produkter mm  17

20.   Avfall från verksamheten och avfallets 
miljöfarlighet  17

21.   Åtgärder för att minska sådan risker  
som kan ge upphov till olägenheter för 
miljö och människors hälsa  18

22.  Miljöpåverkan vid användning  
och omhändertagande av varor som 
 verksamheten tillverkar  20

BILAGOR

Kontroll av lakvatten från slamupplag  23

Slam  24

Avfallsmängder  26

Anmälda bräddningar  27

Luftmätningar från tork och panna  28

Recipientprovtagning  29

Analyser utgående vatten 2016  30

Nederbörd  31

Provuttag 2016  31

Köldmedia  32

Gas   32

Transporter  33

Kemikalieförbrukning  33

Kemikalieförteckning  34

Energiförbrukning  34

Postadress:  
Himmerfjärdsverket, 
147 92 Grödinge

Besök:  
Himmerfjärdsverket, 
 Häradsgränsen,  
147 92 Grödinge

Faktura: faktura@syvab.se
Växel: 08-410 776 00
E-post: info@syvab.se
Webbplats: syvab.se

Vid brådskande ärenden, 
efter kontors tid, ring bered-
skapsgruppen 0730-31 80 70 
eller 0730-31 80 71.

Produktion Roxx Communication Group AB, www.roxx.se. Foto: Peter Wiklund och Syvab/Gunilla Lord. Tryck: Larsson Offsettryck, maj 2017. 

Innehåll



Syvab är ett kommunalt bolag som ägs av tre kom-
muner; Botkyrka, Salem och Nykvarn, och av två 
bolag; Stockholm Vatten och Telge i Södertälje AB. 
Bolaget driver sedan 1974  Himmerfjärdsverket, en 
avloppsreningsanläggning som består av ett fler-
tal anläggningsdelar för mottagning och rening av 
avloppsvatten och ett par enheter för mottagning, 
hygienisering, och behandling av externt organiskt 
material i en biogasanläggning, en anläggning för 
uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet och 
en anläggning för slam behandling vid framställ-
ning av bionäring. 

Anläggningsdelarna och verksamheten är beläget 
på södra delen av Näslandet i Botkyrka kommun. 
Recipienten för renat och behandlat avloppsvatten 
är Himmerfjärden söder om Näslandet.

Verksamheten har under 2016 omfattat mottag-
ning och rening av avloppsvatten från ägarna, mot-
tagning och behandling av organiska restproduk-
ter, produktion av fordonsgas samt produktion av 
rötat och avvattnat slam. Totalt för 2016 hade Him-
merfjärdsverket 322 034 anslutna personer, vilket 
är en ökning med 1,2 % jämfört med 2015. Antalet 
anslutna pe uppgick till 207 970. Det är en minsk-
ning med ca 15 % jämfört med 2015, vilket beror 
på att inkommande flöde var betydligt lägre under 
2016. Under året har Himmerfjärdsverket renat 
37,9 miljoner m3 avlopps vatten, producerat 5 966 
ton TS avvattnat och rötat slam, producerat 2,4 mil-
joner Nm3 fordonsgas samt behandlat 45 900 ton 
substrat. Mottagen mängd avloppsvatten har under 
2016 minskat jämfört med föregående år vilket 
beror på lägre nederbörd i upptagningsområdet.  
Se vidare avsnitt 10. 

Förändringar under året
Syvab har erhållit ett nytt miljötillstånd för sin 
verksamhet. Anläggningen behöver byggas om 
och byggas ut för att klara de nya villkoren. Det 
nya tillståndet tas i anspråk vid byggstart av nya 
anläggningen eller när nuvarande gränsvärden 
eller flödesbegränsning inom befintligt tillstånd 
överskrids. Tills dess gäller det befintliga tillståndet 
daterat 1996-04-19.

Renoveringen av grovreningen är slutförd och 
anläggningen är sedan december i full drift. Reno-
veringen har inneburit installation av nya galler, 
renovering av betong, nytt luftsystem och nya 
skrapor i sandfånget samt installation av en ny 
renshantering. Anläggningen har också byggts in, 
vilket innebär att ett golv har lagts över sandfånget 
och ett hus har rests över hela anläggningsdelen.

Byggnationen av nya anläggningen för rening av 
rejektvattnet från avvattningen av rötat slam har 
påbörjats. Kvävet i rejektvattnet kommer att renas 
med den så kallade anammoxprocessen, som renar 
kvävet mer energieffektivt jämfört med traditionell 
nitrifikation/denitrifikation. Anläggningen kom-
mer att färdigställas och startas under 2017.

Mellanlagret för organiskt material före röt-
ningen, förtjockare 2, har renoverats med ny 
betong och ny omrörare. Förtjockaren har också 
täckts med ett tak för att minska obehaglig lukt till 
omgivningen.

1.  Verksamhetsbeskrivning 

4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig  beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 
påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.

Forts...
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Utsläpp till vatten
Verksamheten ger upphov till utsläpp av närings-
ämnen och metaller till recipienten Himmerfjär-
den. Samtliga gällande villkor har under 2016 
innehållits. Se vidare avsnitt 9 och emissions
deklaration.

Transporter
Verksamheten ger upphov till transporter. Under 
2016 har det totala antalet transporter till och från 
verket ökat med 4,7 % i förhållande till 2015 på 
grund av ökade transporter av avfall. Se vidare 
avsnitt 22.

Energi
Verksamheten förbrukar elenergi dels för upp-
värmning, belysning och dels för drift av renings-
processer och biogasproduktion samt till pumpning 
av avloppsvatten. Rötgas återanvänds till biogas för 
fordonsdrift, drift av de interna anläggningsdelarna 
gasmotor och slamtork samt till uppvärmning. Even-
tuellt överskott av gas förbränns i en fackla. Energi

användningen redovisas i avsnitt 22. Energiförbruk-
ningen ligger inom normal energi förbrukning för 
verket de senaste åren.

Buller
Verksamheten kan ge upphov till störningar för 
omgivningen. Se vidare avsnitt 9. 

Utsläpp till luft
Utsläpp till luft består av växthusgaser från värme-
pannor, gasmotor, slamtork och från uppgrade-
ringsanläggning samt från vattenreningsproces-
sen. Se vidare avsnitt 9.

Kemikalieanvändning
Drift av reningsverket kräver även resurser i form 
av förbrukning av processkemikalier, där använd-
ning av metanol som kolkälla för kvävereningen och 
järnsulfat som fällningskemikalie för fosfor reningen 
dominerar. Se vidare avsnitt 22.

Forts...

4 Syvab miljörapport 2016



4 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillstånds beslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

2.  Tillstånd

Datum Myndighet Beskrivning

1981-01-19 Länsstyrelsen Reviderat kontrollprogram för Syvabs slamupplag inom fastig-
heten Hörningsholm 2:45, Botkyrka kommun.

1990-04-27 Koncessionsnämnden Tillstånd till upplag av avvattnat rötslam.

1993-09-28 Länsstyrelsen Beslut om avsättning av rötat avloppsslam från Himmerfjärds-
verket.

1996-04-19 Koncessionsnämnden Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten samt genomföra ansök-
ta  utbyggnader och förändringar av reningsanläggningen. 
 Tillståndet gäller för en inkommande vattenmängd av 130 000 
m3 per dygn som årsmedeltal.

1997-02-03 Länsstyrelsen Reviderat kontrollprogram för Himmerfjärdens reningsverk, 
recipientkontroll

2008-03-13 Mark och miljööverdomstolen Miljööverdomstolen fastställer slutliga villkor för BOD.

2008-06-10 Länsstyrelsen Tillstånd enligt miljöbalken till ökad mottagning och rötning av 
externt organiskt material vid Himmerfjärdens avloppsrenings-
verk samt ändring av villkor. Ändring av tillståndet i Koncessions-
nämndens för att motta och röta maximalt 50 000 ton externt 
organiskt material för att framställa biogas samt tillstånd att 
för detta ändamål komplettera anläggningen med enheter för 
 mottagning och inmatning av material i rötkamrarna.

2011-06-14 Länsstyrelsen Beslut om att verksamheten omfattas av skyldigheterna vid farlig 
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

2012-04-11 Mark och miljödomstolen Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten i Himmerfjärden efter 
rening i Himmerfjärdsverket gällande fosfor och kväve.

2012-08-22 Mark och miljödomstolen Tillstånd till överföringsledningar för avloppsvatten i Vårby fjärden 
(Mälaren) i Ekerö och Botkyrka kommuner

2016-05-30 Länsstyrelsen Nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid Himmer-
fjärdsverket.

3.  Anmälningsärende  beslutade under året

4 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälnings-
pliktiga ändringar enligt ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Inga anmälningsärenden beslutade under året.
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Datum: Beslutsmyndighet: Beslutet avser:

2008-12-05 Botkyrka kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av och hänvis-
ningar till miljöbalken förelägga Syvab att vidta försiktighetsmått för 
hantering av fordonsgas på fastig heten Hörningsholm 2:45.

2013-09-02 Botkyrka kommun Anmälan om ändring av rejektvattenrening vid  Himmerfjärdsverket.

2015-03-31 Länsstyrelsen Tillståndsprövning för Himmerfjärdsverket, Botkyrka  kommun; överläm-
ning av anmälningsärende till tillsyns myndigheten gällande anmälan 
om renovering av  sandfång mm. Samt anmälan om inköp av ett nytt 
skivdiskfilterpar.

2015-04-13 Botkyrka kommun Beslut att medge SYVAB att genomföra förändringar i verksamheten 
rörande ombyggnation och renovering av sandfång samt installation av 
två nya skivdiskfilter.

2016-06-13 Kemikalieinspektionen Avgiftsbeslut kemikalieavgift och årsavgift för bekämpningsmedel 2016.

2016-08-24 Botkyrka kommun Anmälan byte av tvättkemikalie till skivdiskfilter.

4.  Andra gällande beslut

4 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 
redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

Himmerfjärdsverket

Miljöfarlig verksamhet Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten

Allvarliga kemikalieolyckor Länsstyrelsen 

Recipientkontroll Länsstyrelsen

Pumpstation Eolshäll

Miljöfarlig verksamhet Stockholms kommun, Miljöförvaltningen

Pumpstation Pilkrog

Miljöfarlig verksamhet Södertälje kommun, Miljökontoret

5.  Tillsynsmyndighet

4 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken
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6.  Tillståndsgiven och faktisk produktion

4 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.

Tillståndsgiven mängd/Annat mått Faktisk produktion/Annan uppföljning

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 
avloppsvatten per dygn som årsmedel.

Syvab har i snitt under året tagit emot 103 600 m3 avlopps-
vatten per dygn

Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton 
externt material per år

Syvab har under 2016 tagit emot och behandlat 45 900 ton 
externt material

Kommentar: Redovisning av resultat av mängder se emissionsdeklaration. Mottagen mängd avloppsvatten är mindre än  föregående år pga. en 
mycket torr sommar och höst. Mottagen mängd externt material har ökat med 3 000 ton i förhållande till föregående år. Fettavskiljarslam, fast och 
flytande avfall från livsmedelsindustri och handel samt drank har ökat.

7. Tillståndspliktig täkt 

4 § 7. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om faktisk produktion enligt vad som 
anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter och redovisa dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporteringsportalen 
(SMP).  

Kommentar: I SMP finns en särskild flik för täktrapportering.

Berör ej Syvabs verksamhet.

8. Anläggningar som tagit emot bygg- och rivningsavfall 

4 § 8. Anläggningar som omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och 
som tagit emot bygg- och rivningsavfall, ska, utöver vad som i övrigt gäller enligt dessa föreskrifter, lämna mer 
detaljerade uppgifter om mängderna av dessa avfall enligt vad sin anges i bilaga 4 till dessa föreskrifter. Uppgif-
terna ska redovisas i SMP:s emissionsdel.

Kommentar: I SMP finns en särskild flik för rapportering av bygg- och rivningsavfall.

Berör ej Syvabs verksamhet.
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9. Gällande villkor i tillstånd

4 § 9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

Villkor Kommentar

Beslut 1981-01-19 Länsstyrelsen 

1 Analysresultaten efter varje provtagning på 
 lakvatten från Syvabs slamupplag skall redovisas 
till länsstyrelsen och miljö- och hälsoskydds-
nämnden i Botkyrka.

Under 2016 har provtagning utförts 2 gånger enligt kontroll-
programmet. 

Se vidare avsnitt 10 och Bilaga A.

2 Rapportering av ovanstående ska ske i varje 
kvartalsrapport till länsstyrelsen och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden i Botkyrka.

Villkor uppfyllt, resultaten redovisas i kvartalsrapporterna.

Se vidare avsnitt 10 och Bilaga A.

Beslut 1990-04-27 Koncessionsnämnden

3 Lakvatten från slamupplag ska ledas till 
 Himmerfjärdsverket.

Villkor uppfyllt.

Beslut 1993-09-28 Länsstyrelsen

4 Avsättning av producerad avvattnat slam skall 
redovisas i miljörapport.

Villkor uppfyllt. Se vidare avsnitt 10 och Bilaga B.

Beslut 1996-04-19 Koncessionsnämnden

5 Åtgärder ska vidtas för att minska vatten- och 
luftföroreningar, avfall och andra störningar för 
omgivningen.

Dessa åtgärder skall bedrivas i huvudsaklig över-
ensstämmelse med vad bolaget uppgett eller 
åtagit sig i ärendet. Mindre ändring får företas 
efter beslut av tillsynsmyndigheten, under förut-
sättning att ändringen inte medför ökad störning 
för omgivningen

Aktuell driftsituation kontrolleras dagligen via övervakningssyste-
met Citect av ansvarig driftledare. Processparametrar kontroll-
eras dagligen av dedikerad processingenjör. Daglig avstämning 
sker mellan driftledare och processingenjör varvid aktuella 
relevanta åtgärder vidtas. Larm och beredskap finns övrig tid för 
eventuella process- och driftstörningar. Allt avfall som uppkom-
mer vid anläggningen transporteras till godkänd mottagare. Se 
vidare avsnitt 16 och 20 samt Bilaga C. Förändringar och händel-
ser anmäls till tillsynsmyndigheten.

6 Utbyggnad av teknik med fluidiserande bädd vid 
Himmerfjärdsverket ska vara slutförd senast den 
31 december 1996.

Anläggningen togs i drift i början av 1997.

7 Val och byte av fällningskemikalier får endast ske 
efter godkännande av tillsynsmyndighet

Inget byte har skett under året.

8 Optimal reglering av tillrinning från tunnel-
systemet till reningsverket skall vidmakthållas i 
syfte att utjämna flödet och begränsa omfattning 
av bräddning.

Framtagen flödesstrategi följs upp på dagliga möten mellan 
driftledare och processingenjör rörande aktuell driftsituation. 
Sedan slutet av 2014 har tunnellagring utnyttjats maximalt för 
att begränsa bräddningar och klara villkoren. Detta har fortsatt 
under 2016.

9 Samråd med tillsynsmyndighet skall ske vid 
planerad bräddning i samband med planerade 
reparationer eller i andra planerade situationer 
som är påverkbara.

Dialog har förts under året med tillsynsmyndigheten. Exempelvis 
vid bräddningar vid Pilkrog och vid industriutsläpp.

Forts...
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Forts...

Villkor Kommentar

Beslut 1996-04-19 Koncessionsnämnden

10 a. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att motver-
ka vattenförorening och andra olägenheter för 
omgivningen i samband med driftstörningar i 
reningsverket eller i avloppsanläggningen i övrigt 
eller om del av anläggningen tas ur drift för under-
håll, reparation eller dylikt.

Ett datoriserat underhållssystem Infor EAM används som 
 verktyg för förebyggande underhåll.

Inga nödutsläpp har skett under året.

Underhållsarbeten vid pumpstationen i Eolshäll skall, när så 
behövs för att undvika olägenheter, planeras så att befintliga 
bassängvolymer kan användas för att lagra avloppsvatten under 
arbetet. Vid driftstörningar i pumpstationen skall bassäng-
volymerna utnyttjas på samma sätt.

Planerat underhåll skall i görligaste mån utföras vid torrväder-
tillrinning.

Nödutsläpp kan förekomma vid omfattande haverier eller stora 
driftstörningar, vilket är mycket ovanligt.

Olägenheter kan uppkomma vid dessa från pumpstationen i Pil-
krog och från tunnelsystemet vid Viksängen och Albysjön samt 
från Himmerfjärdsverket. Vid nödutsläpp informeras tillsyns-
myndigheten och en sammanställning över utsläppta volymer 
under året redovisas i miljörapporten. Vid driftstörningar som 
ger upphov till nödutsläpp av avloppsvatten från pumpstationer 
informeras även miljöenheten vid berörd kommun.

Vid driftstörningar i reningsverket eller om delar av anläggningen 
tas ur drift för underhåll, reparation eller dylikt utnyttjas tunnel-
systemet för att lagra avloppsvatten så att vattenförorening av 
recipient motverkas. 

Driftstörningar i ventilationssystemet i tunnelsystemet upptäcks 
vid rondering. Vid driftstörningar i ventilationsanläggning från 
tunnelsystemet skall åtgärder vidtas skyndsamt så att olägen-
heterna undanröjs. 

10 b. Åtgärder skall vidtas för att i möjligaste mån 
begränsa störningar om det i övrigt uppkommer 
olägenheter i samband med reningsanläggning-
ens drift eller till följd av utsläpp i recipienten.

Aktuell driftsituation kontrolleras dagligen via övervaknings-
systemet Citect av ansvarig driftledare.

Processparametrar kontrolleras dagligen av dedikerad process-
ingenjör. Daglig avstämning sker mellan driftledare och process-
ingenjör varvid aktuella relevanta åtgärder vidtas.

Störningar har uppkommit vid högflödessituationer genom 
bräddning av avloppsvatten. Tunnelsystemet har under året 
utnyttjats för att lagra avloppsvatten så att vattenförorening av 
recipient motverkas.

10 c. Underrättelse till tillsynsmyndighet skall ske 
snarast möjligt vid tillfällen som kan ge betydan-
de störningar för yttre miljö.

Om bräddning sker skall tillsynsmyndigheten 
underrättas. En sammanställning av bräddade 
volymer skall finnas i miljörapporten. Vid högflö-
dessituationer som ger upphov till bräddning av 
avloppsvatten från pumpstation i Eolshäll infor-
meras även miljöenheten vid berörd kommun. 

Underrättelse sker till tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen vid 
varje bräddning. Sammanställning av bräddningar redovisas 
i kvartalsrapporter och miljörapport. Bräddningar som sker 
vid Eolshäll eller Pilkrog meddelas även miljöenheten i berörd 
kommun. 

Bräddade volymer, se bilaga D
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Villkor Kommentar

11 Slamhantering vid reningsanläggningen skall  
ske på ett sådant sätt att olägenheter för 
 omgivningen inte uppkommer.

Anläggningen bedrivs med ett förebyggande underhåll för 
att minimera risk för driftstörningar. Som ett verktyg till detta 
används underhållsprogrammet Infor EAM.

Mottaget organiskt material som kan dra till sig skadedjur 
förvaras på ett sådant sätt att skadedjur inte kan få tillträde till 
materialet.

Torkat slam förvaras under tak. 

Avvattnat slam transporteras i ändamålsenligt väl rengjort 
transportfordon.

Beslut 1996-04-19 Koncessionsnämnden

12 Buller från anläggningen ska begränsas så att 
verksamheten inte ger upphov till högre ekviva-
lent ljudnivå utomhus vid bostadsbebyggelse än:

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

Bullermätning utförs vartannat år. Ingen mätning var aktuell 
under 2016. 

Inga klagomål från allmänhet har lämnats under året.

13 Uppsamling och förbränning skall ske av all 
utvunnen biogas som inte nyttiggörs för pro-
duktion av fordonsbränsle, uppvärmning eller 
tillgodoseende av annat internt energibehov.

Den gas som inte uppgraderas till fordonsgas, eller används för 
interna energibehov förbränns i fackla. Mängd facklad gas var 
7 % av den totala gasproduktionen. Se mer info under avsnitt 22. 
Metanutsläpp från anläggningen minimeras genom täthetskon-
troller i gassystemet.

Ökade halter gas kan detekteras via det fasta gasvarningssyste-
met eller vid normal rondering. Gasläckage kan även upptäckas 
via ändrad lukt i de rum som ronderas eftersom rågas har en 
specifik doft

Årlig kontroll utförs av Dekra.

14 Åtgärder skall vidtas för att minimera utsläpp vid 
haverier eller underhållsarbeten i gasanläggningen, 
(gasfackla, gasmotor, torkanläggning, fordons-
gasanläggning, pannanläggning och gasklocka)

Anläggningen skall bedrivas med ett förebyggande 
underhåll för att minimera risk för driftstörningar.

Vid haverier eller underhållsarbeten i gassystemet skall gasen 
förbrännas i fackla så att den inte släpps ut till atmosfären.

Som ett verktyg till detta används underhållsprogrammet  
Infor EAM.

Komponenter och annan materiel som behövs för underhåll av 
gassystemet lagerhålls vid Himmerfjärdsverket och hos service-
företag i den omfattning som krävs för att säkerställa snabba 
åtgärder vid haverier

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

Kontroll utförs vartannat år av Force Technology.  Ingen mätning 
var aktuell för 2016. Se vidare Bilaga E för tidigare mätningar. 

16 Stofthalten i rökgaserna från slamtorken får rikt-
värdet inte överstiga 0,05 g/Nm3 torr gas.

Kontroll utförs vartannat år av Force Technology. Ingen mätning 
var aktuell för 2016. Se vidare Bilaga E för tidigare mätningar. 

17 Åtgärder skall vidtas för att motverka störningar 
om besvärande lukt uppstår i omgivningarna.

Driftledaren kontrollerar vid daglig rondering om störande, onormal 
lukt uppkommer vid någon anläggningsdel. Om dålig lukt upp-
kommer i någon anläggningsdel kontrolleras orsaken och lämplig 
åtgärd utreds och vidtas i samråd med processavdelningen.

På Syvabs hemsida, www.syvab.se finns information till allmänheten 
om vem som skall kontaktas om besvärande lukt uppkommer. 
Vid klagomål från allmänheten om dålig lukt eller annan olägenhet 
utreds orsaken och åtgärder vidtas om orsaken till olägenheterna 
är Syvabs verksamhet.

Forts...
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Villkor Kommentar

Beslut 1997-02-03 Länsstyrelsen

18 Recipientkontroll ska utföras i enlighet med 
recipientkontrollprogrammet i beslutet. Prelimi-
nära provtagningsdata ska rapporteras för att 
ge en uppfattning om recipientens tillstånd och 
eventuell förekomst av observerade avvikande 
händelser.

Recipientprovtagningen har under 2016 fortsatt utföras av 
Stockholms Universitet. Kontaktperson Jakob Walve, mail: 
jakob.walve@ecology.su.se

För resultat se www.syvab.se/himmerfjardsverket/himmerfjarden 
länk www2.ecology.su.se/dbhfj/index.htm

Se Bilaga F för provtagningsfrekvens under 2016. 

Villkoret är uppfyllt.

Beslut 2008-03-13 Mark och miljööverdomsstolen

19 Utsläppsvillkoret för BOD
7
 fastställs slutligt till  

8 mg/l som års- och gränsvärde samt kvartals- 
och riktvärde.

Årsmedelvärdet 2016 för BOD var 7,2 mg/l. Kvartalsvärdena var 
under resp. kvartal under året följande: 7,8, 7,8, 7,2 och 5,8 mg/l. 
Samtliga års- och gränsvärden samt kvartals- och riktvärden har 
innehållits. Utsläppshalter och mängder redovisas i emissions
deklarationen och Bilaga G.

Beslut 2008-06-10 Länsstyrelsen

20 Bolaget har tillstånd enligt miljöbalken att motta 
och röta maximalt 50 000 ton externt organiskt 
material för att framställa biogas vid Himmerfjär-
dens avloppsreningsverk samt lämnar tillstånd 
att för detta ändamål komplettera anläggningen 
med enheter för mottagning och inmatning av 
materialet i rötkamrarna.

Mottaget organiskt material vägs och registreras. Mottagen 
mängd under 2016 är 45 900 ton vilket underskrider givet 
villkor.

Beslut 2011-06-14 Länsstyrelsen

21 Verksamheten omfattas av skyldigheter i farlig 
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

En översiktlig riskbedömning sker rutinmässigt i samband med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet inom Seveso.  
Se vidare avsnitt 21.

Beslut 2012-04-11 Mark och miljööverdomstolen

22 Utsläppen av kväve och fosfor får inte överskrida 
följande begränsningsvärden (årsmedelvärden) 
fr.o.m. 2013;  totalfosfor 0,4 mg/l och  
totalkväve 8 mg/l.

Årsmedelvärde för totalfosfor ligger på 0,37 mg/l och för 
totalkväve ligger på 7,1 mg/l.  Samtliga begränsningsvärden har 
innehållits för 2016. Utsläppshalter och mängder på utgående 
behandlat avloppsvatten redovisas i emissionsdeklarationen och 
Bilaga G.

Tillstånd 2012-08-22 Mark och miljödomstolen

23 Mark och miljödomstolen lämnar sökanden 
tillstånd enligt miljöbalken att få lägga ner över-
föringsledningar för avloppsvatten i Vårbyfjärden.

Inga politiska beslut fattade i ärendet.  
Genomförandebeslut ej fattade i ärendet under 2016.

Beslut 2016-05-30 Länsstyrelsen

24 Miljöprövningsdelegationen har lämnat nytt 
tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet vid 
Himmerfjärdsverket.

Det nya tillståndet har ej tagits i bruk under 2016.
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Mängden utgående kväve, BOD och COD har 
minskat jämfört med föregående år. Mängden 
fosfor har ökat lite jämfört med föregående år. 
Samtliga gränsvärden har underskridits under 
2016. Se vidare Bilaga G och emissionsdeklaration.

Anmälning om bräddning har skett vid 4 tillfällen 
från verket och vid 12 tillfällen i pumpstationerna 
(7 tillfällen i Eolshäll och vid 5 tillfällen i Pilkrog). 

Andelen låggradigt renat avloppsvatten, brädd-
vatten, vid verket var under 2016 0,27 % av det 
totala flödet. Andelen bräddat från Eolshäll låg 
under 2016 på 0,02 % och från Pilkrogs pumpsta-
tion var andelen bräddat 0,006 % av totala flödet. 
Mängden bräddat vatten från Himmerfjärdsverket 
och Eolshäll har minskat jämfört med tidigare år. 
Detta medför även att metallmängder på låggradigt 
renat avloppsvatten, bräddat vatten, har minskat 
jämfört med före gående år.

Volymer låggradigt renat avloppsvatten, brädd-
vatten från Himmerfjärdsverket, och bräddade 
volymer från pumpstationerna samt dess orsak 
beskrivs vidare i Bilaga D. Analysresultat låggra
digt renat avloppsvatten, bräddvatten från Him
merfjärdsverket, se emissionsdeklaration.

Syvab godkände under 2016 att RagnSells 
 genomförde utökade försök för förbränning av 
Syvabs avvattnade slam. Det gjordes för att ha 
denna reservutväg öppen om ett eller flera partier 
slam inte klarar gränsvärdena för spridning på 
jordbruk. Detta medförde att det under 2016 avsat-
tes en mindre mängd producerat avvattnat slam till 
mellanlagring för lantbruksspridning jämfört med 
föregående år. Avsättningen till jordtillverkning 
och förbränning ökade 2016 jämfört med 2015.  
Se vidare Bilaga B för slamproduktion, avsättning, 

metallanalyser och näringsämnen. Mängden pro-
ducerat slam är snarlik föregående år. 

Metallhalterna i slammet understiger den nivå 
där metallerna blir begränsande vid tillförsel av 
metaller till åkermark, Bilaga B i NFS 1994:2, 
förutom för oktober månad då det begränsades av 
hög zink.

Metallhalterna i slammet klarar gränsvärdet för 
användning av slam i jordbruket, SFS 1998:944

Årets provtagning av lakvatten från slamupplag 
visar fortsatt variation i de olika provpunkterna. 
Resultaten från 2016 visar inga avvikande värden 
utom de ligger inom samma variation jämfört 
med föregående års provtagningar på lakvatten. 
Se vidare bilaga A.

Mottagen mängd avloppsvatten för 2016 är ca 12 % 
lägre jämfört med år 2015. Statistik hämtad från 
SMHI visar på att året 2016 har lägre nederbörd 
vid mätstationer i upptagningsområdet jämfört 
med föregående år. Se Bilaga H.

Antalet anslutna personekvivalenter, pe, uppgår 
till 207 957 varav 20 000 pe härrör från industri. 
Anledningen till att antal anslutna fysiska personer 
och antal anslutna personaekvivalenter skiljer sig 
mycket åt beror på att nedbrytning av BOD sker i 
den fem mil långa tunneln in till verket. Faktiskt 
uppmätt BOD samt antalet anslutna personer 
redovisat av respektive kommun visar att BOD- 
belastningen till Himmerfjärdsverket 2016 enbart 
är 45 g/person, dygn. Definitionen för beräkningen 
av antal pe är 70 g/person,dygn.

Den maximala veckobelastningen uttryckt i BOD 
under 2016 baserat på flödesmätning, BOD-halter 
och den teoretiska belastningen på 70 g/p,d är 294 
571 pe. Se emissionsdeklaration.

10.  Kommenterad sammanfattning av mätningar  
och beräkningar

4 § 10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 
som utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är 
 möjligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.
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Avvikande provtagning har under året skett vid 
följande tillfällen;

 ■ Inkommande prov för analys av BOD utgick 
vecka 5 pga. fel hos det ackrediterade labora-
toriet ALcontrol. 

 ■ Bräddningen från Himmerfjärdsverket den 8 
april blev ej analyserad på näringsämnen. Prov 
missades att skickas in till ackrediterat labora-
torium.

 ■ Helgprovet v 26 för BOD och kväveanalys blev 
aldrig taget på grund av misstag vid rengöring 
av provtagare. 

 ■ Utgående prov för analys av BOD utgick vecka 
41 på grund av tekniska problem hos det ackre-
diterade laboratoriet ALcontrol.    

Inga övriga avvikande mätningar har förekommit 
med avseende på flödesstyrd provtagning, prov-
hantering och analys. Se vidare Bilaga I för för
teckning av provuttag under 2016.

Aktuell Ej aktuell

Kontroll av utsläpp till vatten- och 
markrecipient från anläggningar 
för behandling av avloppsvatten 
från tätbebyggelse, SNFS 1990:14

X

Skydd för miljön, särskilt marken, 
när avloppsslam används i jord-
bruket, SNFS 1994:2

X

Kommentarer av efterlevnaden av aktuella före-
skrifter

Utsläppskontrollen sker i enlighet med Natur-
vårdsverkets direktiv och riktlinjer för kontroll 
av utsläpp från reningsverk (NFS 1990:14) med 
avseende på provuttag, vattenanalys, mätutrust-
ning, mätplats, underhåll, funktionskontroll och 
rapportering samt krav på utbildad personal för 
provtagning och kontroll av vatten vid ackredite-
rade laboratorier (NFS 1990:11). 

Under 2016 har ALS och ALcontrol anlitats för 
den obligatoriska utsläppskontrollen.

Omfattning och utförandet för kontroll av slam-
kvaliteten sker enligt Naturvårdsverkets föreskrift, 
NFS 1994:2, om skydd för miljön när avloppsslam 
används i jordbruket.

Himmerfjärdsverket är certifierat enligt Revaq. 
Certifieringen medför ett krav på aktivt upp-
strömsarbete i syfte att minska mängden priori-
terade metaller i inkommande avloppsvatten och 
att eliminera utsläpp av utfasningsämnen enligt 
Kemikalie inspektionens prioriteringsguide PRIO 
till spillvattennätet från de A-, B-, C- och U-verk-
samheter som är anslutna till Himmerfjärdsverket. 
Respektive kommun ansvarar för att uppströms-
arbete genomförs i berörda verksamhetsområden. 
Detta leder till ett kontrollerat avloppsslam och 
kontroller av åkermark där slammet sprids.

Se vidare under avsnitt 16 och 21 samt i emissions
deklarationen.

11.  Naturvårdsverkets föreskrifter

4 § 11. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14, SNFS 1994:2. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s 
emissionsdel. 

 Syvab miljörapport 2016  13



12. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 
2002:28 samt förordningarna 2013:252, 2013:253 och 2013:254

4 § 12. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 och NFS 2002:28 samt förordningen (2013:252) om stora förbrän-
ningsanläggningar, förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254) om använd-
ning av organiska lösningsmedel. 

Kommentar: Från och med år 2016 omfattas inte längre någon anläggning av NFS 2002:26 eller NFS 2002:28

Berör ej Syvabs verksamhet.

13.  Förordningen 2013:252 

 4 § 13. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanlägg-
ningar ska anges värden för parametrarna i bilaga 2 del II till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna 
redovisas i SMP:s emissionsdel.

Kommentar: Uppgifterna ska lämnas första gången i 2016 års miljörapport som  ska ges in till tillsynsmyndighe-
ten senast den 31 mars 2017.

Berör ej Syvabs verksamhet.

14. Förordningen 2013:253 

4 § 14. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska 
anges värden för parametrarna i bilaga 2 a till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i 
SMP:s emissionsdel.

Kommentar: Uppgifterna lämnas i en separat mall (bilaga 2a Förbränningsanläggningar) som finns i SMP.

Berör ej Syvabs verksamhet.

15. Förordningen 2013:252 Resultat från årlig kontroll av 
automatiska mätsystem.

 4 § 15. För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora förbränningsanlägg-
ningar, och som enligt 21 § nämnda förordning omfattas av krav på kontinuerlig mätning av föroreningshalter i 
rökgaser, ska redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som anges i 27 § i samma 
förordning

Berör ej Syvabs verksamhet.
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Plan för Egenkontroll finns för kontroll av 
 avloppsvatten och kontroll av slam i överensstäm-
melse med omfattningen i föreskrifterna NFS 
1990:14 och NFS 1994:2.

Under innevarade år har nedanstående större 
åtgärder genomförts för att ytterligare förstärka 
och säkra anläggningens drift och funktioner.

 ■ Grovreningen med galler, sandfång, sandtvätt 
och renshantering har uppgraderats. Anläggning 
för rening av ventilationsluft har installerats.

 ■ Mellanlagret för externt organiskt material har 
renoverats med ny betong och nya om  rörare. 
Lagret har också täckts med ett tak för att minska 
obehaglig lukt till omgivningen.

 ■ Biostegets linje 4 och linje 5 har renoverats med 
ny betong samt att skrapor och mellanväggar 
har setts över.

 ■ En ny centrifug för avvattning av rötat slam har 
installerats och ersatt en gammal uttjänt centri-
fug.

 ■ Ombyggnationen av laboratoriet har slutförts. 
Ombyggnaden har inneburit att kontorsdelen 
har flyttas ut i ett angränsande rum samt att 
arbetsstationerna har ommöblerats för bättre 
tillgänglighet och nya diskbänkar har installerats.

 ■ En högtryckskompressor i fordonsgasanlägg-
ningen har genomgått en större renovering. 

 ■ Två pumpar har renoverats i pumpstationen 
Eolshäll.

 ■ Två gasflödesmätare har bytts ut och ersatts med 
nya. Samtliga anläggningsdelar som förbrukar 
biogas har fått ventiler monterade för förbättrad 
verifiering av respektive givare. 

 ■ Skivdiskfiltrena har uppgraderats med ny styr-
ning och viss ombyggnad för ökad renings-
kapacitet.

Följande revisioner av kvalitets- och kontrollsystem 
samt besiktningar av utrustningar har genomförts 
under 2016.

 ■ Periodisk läckagekontroll av samtliga anmäl-
ningspliktiga aggregat. Årlig besiktning har 
utförts. Se vidare Bilaga J.

 ■ Granskningen av kvalitetssystemet för slam-
certifiering, Revaq, revision genomförd av SP 
den 16 november 2016.

 ■ Tillsynsmyndigheten Botkyrka genomförde till-
syn den 19 februari, 3 maj, och 10 oktober 2016.

 ■ Arbetsmiljöverket genomförde inspektion  enligt 
arbetsmiljölagen 10 mars.

16. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner

4 § 16. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. 
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Under året har ett flertal industriutsläpp anmälts 
till verket. Åtgärder har satts in i processen för att 
minimera skadan i de biologiska processerna bl.a. 
genom stopp av recirkulationen i verket och förbi-
ledning av biosteget. 

Åtgärder för att få ned utgående BOD har fortsatt 
under året. Då de gamla sandfiltren rationalise-
rats bort har förbättringsarbeten av skivdiskfiltren 
påbörjats, bl.a. har nya styrdon installerats på befint-
liga luckor och styrprogrammet  har omprogramme-
rats för att optimera flödet.  Optimering av tvättning 
av skivdiskfiltren har även skett under året.

Inkommande flöde till verket har fått stängas ett 
flertal tillfällen under året för inkoppling av nya 
grovreningen. Detta har medfört bräddningar i 
pumpstation Pilkrog samt en bräddning vid verket 
i samband med nederbörd och minskad kapacitet 
i anläggning pga. underhållsarbete.

Renovering av fällningskemikaliebyggnaden har 
medfört provisorisk dosering av fällnings kemikalie. 

Renovering av två bassänglinjer har även  genomförts 
under året.

17.  Åtgärder som genomförts med  anledning av eventuella 
driftstörningar, avbrott, olyckor mm

4 § 17. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, 
avbrott, olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medfö-
ra olägenhet för miljön eller människors hälsa. 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egen-
kontrollansvar.

Åtgärder gjorda under 2016:

 ■ Ett fortlöpande arbete med att mäta och 
 genomföra uppgraderingar av Syvabs pumpar 
utförs för att spara energi.

 ■ Syvab har fortsatt installera LED belysning på 
verket under 2016.

 ■ Ett pågående arbete med utbyte av belysning 
med rörelsedetektorer i samtliga lokaler och 
byggnader.

 ■ Anläggningen förbrukar så kallad Grön el genom 
att Svensk förnyelsebar energimix  används.

 ■ Timers har monterats på parkeringens uttag för 
motorvärme.

 ■ Utvärdering av en så kallad Alphameter i den 
biologiska reningen har fortsatt under året. 
Utvärdering sker på hur effektivt tillfört syre 
utnyttjas, vilket kan minska energianvänd-
ningen i biosteget. Försöket fortsätter 2017.

18.  Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska 
verksamhetens förbrukning av råvaror och energi

4 § 18. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi.

16 Syvab miljörapport 2016



19.  Ersättning av kemiska produkter mm

4 § 19. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan  befaras medföra risker för miljön eller männ-
iskors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga

Egenkontrollen sker med årlig inventering av 
kemikalieförteckningen på laboratoriet och inom 
anläggningen. 

Inga kemiska produkter som kan medföra risker 
för miljön eller människors hälsa har bytts ut under 
2016. Se bilaga N.

 ■ På Syvab tillämpas källsortering av avfall med 
inriktning på materialåtervinning.

 ■ På Syvab finns flera stationer för olika typer av 
avfall.

 ■ Metallskrot sorteras i tre olika  fraktioner ,   
rostfritt, aluminium samt järnskrot för 
 frag men tering.

 ■ Kabelskrot och elektronikskrot samt plast 
 sorteras ut i separat behållare.

 ■ För farligt avfall finns en särskild uppsam-
lingsplats där bland annat spillolja, aerosoler, 
färgrester, oljefilter samt absol och oljetrasor 
sorteras.

 ■ Spilloljan samlas upp i separat tank för 
 återvinning.

 ■ Blybatterier sorteras separat för metall-
återvinning

 ■ Wellpapp, kontorspapper och krympplast 
 sorteras ut separat för materialåtervinning 
 övrigt papper och plast sorteras som brännbart 
för energiåtervinning.

 ■ Förpackningsrester från behandling av avfall 
till biogasproduktion går till förbränning/ 
energiåtervinning.

 ■ Gallerrens avvattnas och går till förbränning/
energiåtervinning.

Årligen genererar Syvabs verksamhet ca 1 150 ton 
avfall, rötslam ej inräknat. Av detta är det endast 
8,5 ton per år som går till deponering, allt annat 
återvinns som material eller energi.

Syvab har under året fortsatt med källsortering av 
återvinningsbart material i syfte att minska mäng-
den avfall. Se Bilaga C.

20.  Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet

4 § 20. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 
verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
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21.  Åtgärder för att minska sådan risker som kan ge upphov till 
olägenheter för miljö och människors hälsa

4 § 21. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker 
som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

Åtgärder för minskad miljöpåverkan
Då vår verksamhet per definition är en miljöför-
bättrande verksamhet kan alla underhållsinsatser, 
nyinvesteringar samt ett aktivt uppströmsarbete 
ses som åtgärder för att minska risker som kan ge 
upphov till olägenheter för miljön eller människors 
hälsa. Ett urval av sådana åtgärder under 2016 
följer här:

Större underhållsarbeten under 2016:

 ■ Renovering av galler, sandfång, sandtvätt och 
renshantering, vilket ger en minskad risk för 
haveri och utsläpp av avloppsvatten.

 ■ Renovering av betong, luftsystem och skrapor 
i två av reningsverkets biologiska linjer, vilket 
ger en minskad risk för haveri och utsläpp av 
avloppsvatten.

 ■ Renovering och täckning av mellanlagret för 
externt organiskt material, vilket ger minskade 
utsläpp av besvärande lukt.

 ■ Optimering och förändrad styrning i skivdisk-
filterna för ökad prestanda, vilket ger minskade 
problem med igensättning och förhöjda utgå-
ende halter av näringsämnen.

 ■ Nya pumpar har installerats i pumpstation Eols-
häll, vilket minskar risken för haveri och utsläpp 
av avloppsvatten.

Uppströmsarbete
Himmerfjärdsverket är certifierat enligt Revaq. 
Certifieringen medför ett krav på aktivt upp-
strömsarbete i syfte att minska mängden priori-
terade metaller i inkommande avloppsvatten och 

att eliminera utsläpp av utfasningsämnen enligt 
Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO 
till spillvattennätet från de A-, B-, C- och U-verk-
samheter som är anslutna till Himmerfjärdsverket. 
Respektive kommun ansvarar för att uppströms-
arbete genomförs i berörda verksamhetsområden.
 
Ur slamkvalitetsynpunkt är det även 2016 tillflödet 
av kadmium, koppar, nickel och zink de metaller 
som är högprioriterade med behov av riktade och 
utökade uppströmsåtgärder. För övriga ämnen 
bedöms reduktionen ske genom ökat tillsynsar-
bete och kontrollverksamhet samt genom bättre 
efterlevnad av råd och krav.

Nedan följer ett urval av de aktiviteter som pågått 
under 2016:

 ■ Studiebesöksverksamhet vid Himmerfjärdsver-
ket med totalt 2 523 besökande under året.

 ■ I Botkyrka kommun har man bland annat prov-
tagning av spillvatten vid Hamra provpunkt för 
att utreda var metallerna i spill vattnet kommer 
ifrån.

 ■ I Salem har man bland annat vid besök på fem 
verksamheter med kombinerad verkstad/bil-
tvätt kontrollerat hanteringen av golvskurvatten.

 ■ I Södertälje har man bland annat lämnat ut 
information till nyinflyttade och påbörjat 
 karaktäriseringen av två anslutna lakvatten.

 ■ I Stockholm har man bland annat utfört prov-
tagningar och spårningar i ledningsnätet. Gjort 
informationsinsatser till studieförbund och 
 skolor angående kadmium i konstnärsfärg.

18 Syvab miljörapport 2016



Åtgärder för att förebygga olyckor 
och identifiera risker 

 ■ Syvab har under 2016 skärpt upp sitt systema-
tiska arbetsmiljöarbete och tillsatt en ny tjänst 
som Miljö- och kvalitetsansvarig. 

 ■ Rutiner, riskbedömningar, mål för arbetsmiljö-
arbetet samt utbildning av personalen har setts 
över. Betydande arbetsmiljörisker och vikten av 
tillbudsrapportering har förmedlats tydligare till 
personalen.

 ■ Syvab satsar mycket på friskvård för sin per-
sonal. Personalen har förmånen att träna 1 h/
vecka under arbetstid och ersättning utgår vid 
köp av träningskort eller dylikt. Under året hölls 
yogapass med en yogainstruktör.

 ■ Samtliga anställda har genomfört HLR-utbild-
ning under 2016. 

 ■ Samtliga anställda har genomfört en brand-
övning med både teori och praktiska övningar.

 ■ Anläggning för rening av ventilationsluft har 
installerats i grovreningen.
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22. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av 
varor som verksamheten tillverkar

4 § 22. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 
miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgär-
der detta eventuellt har resulterat i. 

Avvattnat slam
Ragnsells hanterar allt avvattnat slam som lämnar 
reningsverket och avyttras till bland annat lantbruk 
och jordtillverkning. Se vidare emissionsdeklara
tion och Bilaga B.

Återanvändning av slam är både miljöriktigt och 
lämpligt, och uppfyller de nationella som regionala 
miljömålen för slamanvändning. Slamkvaliteten 
för slam från Himmerfjärdsverket uppfyller metall-
kraven enligt gällande regelverk och de rekom-
menderade riktlinjer som gäller för de organiska 
miljö gifterna. Föroreningsinnehållet i slammet från 
verket skiljer sig inte från slam som produceras vid 
andra större reningsverk.

I och med att verksamheten blev certifierad 2010 
enligt Revaqs regelsystem har verksamhetens 
 resurser för uppströmsarbete utökats. Huvud syftet 
med uppströmsarbetet är att långsiktigt förbättra 
slamkvaliteten genom att begränsa   utsläpp av 
ovidkommande ämnen och föroreningar till spill-
vattensystemet.

Behandlat avloppsvatten
Allt avloppsvatten har samlats upp och renats 
innan utsläpp, med undantag för några brädd-
tillfällen vid pumpstationerna. Det behandlade 
avloppsvattnet uppfyller bolagets särskilda villkor 
för resthalter av fosfor, kväve och BOD. Se vidare 
emissionsdeklaration och Bilaga G.

Gasproduktion och användning
Biogasproduktionen 2016 är något högre än 2015.  
Totalt producerades 8,08 MNm3 biogas, med 
metanhalten runt 63 %. Av den totala gasproduk-
tionen har 54 % förädlats till fordonsgas, 24 % 
användes till drift av gasmotorn, 2 %  användes till 
drift av slamtorken, 13 % användes till uppvärmning 
i pannorna och 7 % har facklats. Produktionen av 
fordonsgas uppgick till 2,357 MNm3. Transpor-
ter till verket för gasproduktion består främst av 
transporter med organiskt material och trans-
porter från verket består av uppgraderad biogas.  
Se vidare Bilaga K.

Transporter 
Transporter till och från verket låg på ca 4500 st. 
under 2016. Antalet transporter för verksamheten 
redovisas i Bilaga L. Transport av organiskt avfall 
till verket har ökat med ca 200 transporter jämfört 
med 2015 beroende på fler körningar av organiskt 
material. Transport från verket har ökat ca 40% 
gällande avfall. Detta beror på att gallerrenset nu 
går till förbränning istället för att gå tillbaka in i 
processen. Antalet transporter av fällningskemi-
kalier till verket och slamtransporter från verket 
har minskat, vilket beror på ändrade driftförhål-
landen under året jämfört med tidigare år. Under 
2016 har det totala antalet transporter till och från 
verket ökat med 4,7 % i förhållande till 2015. Anta-
let lättare transporter uppskattas till 2–3 per dag, 
under årets 260 arbetsdagar. Ca 80 % av Syvabs 
egna fordon drivs med biogas.
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Kemikalieanvändning
Processkemikalierna tillsätts i reningsprocessen och 
är nödvändiga för att nå de reningskrav som ställs. 
I Bilaga M redovisas mängden inköpta process
kemikalier under 2016 samt i Bilaga N redovisas en 
förteckning över klassificering av använda process
kemikalier. Förbrukningen av process kemikalier 
under 2016 har ökat för järnsulfat och metanol samt 
minskat för poly aluminiumklorid jämfört med före-
gående år pga. processanpassning. Uppgången av 
natriumhypo klorit beror på fler antal skivdiskfilter 
att tvätta. Natriumhypoklorit används vid rengöring 
av skivdiskfilter. Saltsyra har ersatt svavelsyra som 
rengöringskemikalie för skivdiskfiltren. Afranil som 
är skumdämpare har ökat under 2016.

Energi
Den totala energianvändningen (inklusive elenergi 
och gas) för verket låg under 2016 på 44,8 GWh, 
vilket ligger inom normal energianvändning för 
verket de senaste åren. Andelen elförbrukning har 
minskat under året medan rötgasförbrukningen 
har ökat. Verksamheten har kunnat använda mer 
energi från rötgas till produktion av fordonsgas, 
drift av interna anläggningsdelarna gasmotor och 
slamtork samt till uppvärmning. Eventuellt över-

skott av gas facklas bort. Verksamheten förbrukar 
elenergi till uppvärmning och för drift av renings-
processer och biogasproduktion samt till pump-
ning av avloppsvatten. Verksamheten fortsätter 
att inte använda någon olja som källa till energi. 
Energi användningen för el, olja och gas redovisas i 
 Bilaga O. 20 m3 olja lagras på Himmerfjärds verket 
som reserv om det skulle bli brist på  biogas för 
uppvärmning i pannorna.

Renvatten 
Renvatten levereras från Botkyrka kommun och 
den registrerade vattenförbrukningen har för 2016 
uppgått till 37 000 m3. Vattenförbrukningen vid 
reningsverket sker i huvudsak för sanitära ändamål, 
disk, tvätt och kemikalieberedning. 

Köldmedia 
Kylgruppen AB, ett certifierat företag med certifie-
ringsnummer C565, har utfört den årliga   kontrollen 
av samtliga anmälningspliktiga  aggregat. Kontroll-
rapport översänds separat till tillsynsmyndigheten. 
Se förteckning i Bilaga J.

Grödinge den 31 mars 2017
Syvab

Carl-Olof Zetterman
VD
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Bilaga A
Kontroll av lakvatten från slamupplag

Lakvatten, L1
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2010 138 13,8 64,1

2011 152 24,4 77,6

2012 158 22,6 71,3

2013 180 278 148

2014 165 26 68,3

2015 148 15 68

2016 193 15 113

Spolplattan, R7302
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2010 195 7,3 49,1

2011 194 5,24 47,9

2012 104 <3,27 15,4

2013 80,7 1,4 2,72

2014 45 8 1,8

2015 44,2 11,2 3,3

2016 77,5 2,2 2,6

Ängen, R7303
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2010 46,1 2,03 1,01

2011 49,8 2,1 0,68

2012 47,7 < 3,7 0,56

2013 49,2 1,04 0,59

2014 50,1 15 0,84

2015 50,2 3,5 0,89

2016 50,0 1,6 1,20

Skogen, BH7304
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2010 67,2 5,81 0,52

2011 69,2 5,18 0,37

2012 66,4 4 0,48

2013 68,6 12,8 0,67

2014 72,2 4,6 0,54

2015 61,1 2,90 0,56

2016 56,5 4,30 1,80

Brynet, BH7305
År Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2010 48,8 < 3,5 < 1,4

2011 49,2 1,3 <0,20

2012 47,5 < 2,60 0,17

2013 50 5,8 0,54

2014 50 1,6 0,5

2015 48,8 2,2 0,33

2016 51,5 1,9 0,50
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Slamproduktion i ton TS 2010–2016
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avvattnat slam 4 864 6 976 7 027 5 220 5 466 5 537 5 565*

Torkat slam 977 122 202 1165 477 421 402

Summa 5 841 7 098 7 229 6 385 5 943 5 958 5 966

Avsättning för avvattnat slam i ton TS 2010–2016
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Andel 

(%) 2016

Lantbruksspridning 601 338 1 152 646 816 915 16

Deponiåterställning 2 121

Jordtillverkning 260 1 290 306 1 691 928 1 273 23

Försöksverksamhet

Förbränning 60 17 317 1001 18

Deponering 2 509 179

Golfbanor

Till mellanlager 3 485 1 062 5 541 1 445 3 128 3 299 2 372 43

Till hygienisering 518 3 405

Summa 4 864 6 976 7 229 5 220 5 465 5 360 5 561* 100

Avsättning för torkat slam i ton TS 2010–2016
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Andel  

(%) 2016

Till mellanlager 101 122 179

Skogsbrukspridning 755

Lantbrukspridning 121 240 543 477 421 402 100

Jordtillverkning 273

Deponering 170

Summa 977 122 240 1 165 477 421 402 100
* 4  ton TS  har avdunstat under lagring 2016 enl Ragnsells. 

Bilaga B
Slam
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Analys av organiska föreningar i mg/kg TS 
Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 2010–2016

Avfallstyp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Maxhalt 
2016

Riktvärde

Nonyl fenol 15 12 11 9,6 9,9 6,6 7,3 11 50

PCB summa 0,078 0,048 0,047 0,038 0,053 0,055 0,071 0,19 0,4

PAH summa 1,17 0,7 0,7 0,55* 0,64 0,64 0,44 1,2 3,0

* Kraftigt avvikande värde 72 mg/kg TS är ej medräknat i medelvärdet för 2013.

Analys av växtnäringsämnen och övrigt i % av TS 
Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 2010–2016

Ämne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TS 24,7 24,6 24,4 23,3 24,7 21,9 23,9

GF 63,8 66,7 67,7 67,8 66,2 66,1 67,4

P-tot 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9

N-tot 4,9 5,1 5,3 5,4 5,2 5,3 5,5

NH4-N 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3

pH 7,8 7,9 8,2 8 7,7 7,6 7,6

Ca 2,4 2,4 2,3 2,5 2,7 2,6 2,5

K 0,19 0,22 0,22 0,21 0,22 0,24 0,2

Mg 0,35 0,35 0,38 0,36 0,34 0,32 0,32

Al 1,9 1,3 1,6 1,2 1,3 1,8 1,2

Na 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

S 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 1,2 1,3

Cl 0,05 0,066 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

CaO 8 7,6 7,2 8,2

Metallanalyser i mg/kg TS 
Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 2010–2016

Avfallstyp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Maxhalt 
2016

Gränsvärde
1998:944

Pb 16 14 17 12 13,1 13 13 20 100

Cd 0,72 0,66 0,65 0,7 0,8 0,7 0,59 0,75 2

Cu 330 318 298 298 322 320 304 350 600

Cr 28 27 25 22 23 24 25 29 100

Hg 0,53 0,48 0,47 0,48 0,43 0,43 0,43 0,58 2,5

Ni 24 24 24 21* 20 24 22 24 50

Zn 668 638 569 553 585 613 590 760 800

Ag 1,8 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,9

Sn 14 18 12 12 12 14 16

Co 8,6 7,6 6,4 5,2 5,5 6 6 6,3

Mn 205 190 190 180 185 165 160 170

As 5,6 3,8 3,5 2,7

* Kraftigt avvikande värde på 58 mg/kg TS ej medräknat i medelvärdet för 2013.

 Syvab miljörapport 2016  25



Bilaga C
Avfallsmängder

Avfall för externt omhändertagande 2010–2016
Avfallstyp Ewc-kod 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Transportör Mottagare

Brännbart, ton 191210 7,9 10,94 6,08 6,14 6,5 19,2 25,2 Foria Fortum 
 Högdalen

Utsorterat,  
brännbart, ton

191210 7 23,4 24,88 35,92 37,56 39,24 19,4 Stena Stena

Återvinning av  
returpapper, m3

200101 0,74 1 3 8 1 0,78 Stena Stena

Förpackningsrejekt, 
brännbart, ton

191210 400,5 455,96 378,88 423,52 299 333 Telge 
 Återvinning

Telge 
 Återvinning

Återvinning av metall-
förpackningar, m3

200140 0,74 0,65 0,77 0,65 Foria SRV

Grovsorterat, ton 200199 10,84 Stena Stena

Blandat,  
osorterat, ton

200199 2,2 1,62 1,7 3,42 3,08 14 Foria Telge 
 Återvinning

Wellpapp, ton 150101 0,4 0,26 1,4 Foria HA

Återvinning av  
wellpapp, m3

200101 1,32 1,91 1,48 2,45 1,4 17,63 Foria HA

Komplext skrot, ton 200140 11,16 20,14 27,02 25,85 15,53 21,2 Stena Stena

Järnskrot, ton 170405 0,6 1,04 7,41 6,65 35,11 20 Stena Stena

Elektroniskt, ton 160213 2 1,79 3,42 Stena Stena

Aluminium, ton 170402 0,91 1,28 Stena Stena

Kabelskrot, ton 170411 1,3 1,29 2,96 3,5 Stena Stena

Lysrör, antal 200121 400 400 500 500 500 500 170 Foria SRV

Färgrester, kg 80111 0,38 Stena Stena

Kylmöbler, antal 160211 1 Stena Stena

Trä, övrigt, ton 170201 5,16 Stena Stena

Industriavfall,  
osorterat, ton

170904 2,8 4,7 14,08 48,54 17,62 10,84 8,5 Stena Stena

Industrislam, ton 29,1 Stena Stena

Gatubrunnsslam, tom 200303 4,4 Foria

Blandat grov,  
metall, trä

170904 Foria Telge 
 Åter vinning

Spillolja, ton 130205 1,5 1 1,8 2,07 2,7 2,7 Stena Stena

Oljefilter, kg 160107 0,1 SRV SRV

Blybatterier, kg 160601 0,56 0,45 0,05 Foria Foria

Reagensskyvetter, kg 160506 250 245 200 Schenker Hach Lange

Gallerrens, ton 191210 695,4 Foria Fortum 
 Högdalen
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Låggradigt renat avloppsvatten från Himmerfjärdsverket 2016 
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

4/8 14 14 000 Förbiledning biosteget pga. utsläpp av röd färg.

17–19/6 24 81 000 Nederbörd efter avstängt verk samt underhåll i en bassäng.

16/8 33 5 500 Förbiledning biosteget pga. limutsläpp.

29/9 39 4 200 Förbiledning biosteget pga. misstänkt industriutsläpp.

Totalt 2016 104 700

Sedimenterat avloppsvatten från Eolshälls pumpstation 2016
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

18/6 24 3 000 Nederbörd.

29/8 35 220 Nederbörd.

28/9 39 2 890 Nederbörd.

23/10 42 636 Stopp i pump pga. överström.

18/11 46 2 190 Nederbörd och snösmältning.

Totalt 2016 8 936

Orenat avloppsvatten från Pilkrogs pumpstation 2016
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

25/1 4 100 Strömavbrott pga. kabelarbete.

21/2 7 250 Stopp i rör till nivågivare. Det medförde att pumpnivån ej steg 

och startade pumpen.

23/2 8 70 Fel på nivågivare.

16/6 24 480 Inkommande flöde stängdes till Himmerfjärdsverket pga. 

arbete med nya grovreningen.

8/9 32 410 Inkommande flöde stängdes till Himmerfjärdsverket pga. 
arbete med nya grovreningen.

24/8 34 490 Inkommande flöde stängdes till Himmerfjärdsverket pga. 
arbete med nya grovreningen.

14/9 37 420 Inkommande flöde stängdes till Himmerfjärdsverket pga. 
arbete med nya grovreningen.

Totalt 2016 2 220

Bilaga D
Anmälda bräddningar
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Bilaga E
Luftmätningar från tork och panna

Luftmätningar från tork och panna 1997–2015
Kontrollår Panna  

NOX i mg/MJ  
Villkor 100

Tork  
Stoft i mg/m3  
Villkor 50

1997 22 3

1999 10 Avstängd

2001 13 Avstängd

2003 17 1,5

2005 20 11

2007 12 3,4

2009 12 1,6

2011 11 Avstängd

2013 12 5,8

2015 10 4,3
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Bilaga F
Recipientprovtagning

VARIABEL STATIONER MÄTDJUP ANTAL PROVER KOMMENTARER

Planerade Utförda

Växtplanktons primär-
produktion

H4 0, 1 ,2 ,3, 4, 6, 8, 11, 14 207 189 Förlust av prover

Växtplankton H4 0–14, integrerat 

 slangprov

23 23

Totalfosfor H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 735

Fosfatfosfor H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 735

Totalkväve H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 735

Ammoniumkväve H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 735

Nitrit/nitratkväve H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 735

Silikatkisel H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 735

Klorofyll-a H3, H4, H5, H6 0–14, integrerat slang-
prov + var 5:e m till bot-
ten vid H4 utom 25 m

230 259 inklusive dubbelprover

Siktdjup H3, H4, H5, H6 92 107 med vattenkikare 
inklusive dubbelprover

Ljus i vatten H4 ljusprofil med PAR-sensor 23 23 profil

Temperatur H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 714 diskreta djup från CTD (714)

Salthalt H3, H4, H5, H6 var 5:e meter till botten 736 736 diskreta djup från CTD (714)

pH H4 0, 1 ,2 ,3, 4, 6, 8, 11, 14 207 189 för beräkning av primär-
produktion

Syre H3, H4, H5, H6 syreprofil med CTD 736 736 diskreta djup från CTD (677)

Svavelväte H3, H4, H5, H6 botten 0 endast vid indikation

Bentisk mjukbottenfauna slumpade 0 0 vart tredje år

Totalfosfor Åar 92 88 Trosaån, Fitunaån,  Moraån 
samt Mälaren vid Stlje sluss

Fosfatfosfor Åar 92 88 "

Totalkväve Åar 92 88 "

Ammoniumkväve Åar 92 88 "

Nitrit/nitratkväve Åar 92 88 "

Silikatkisel Åar 92 88 "

Syrahydrolyserbart fosfor Åar 92 88 "

Antalet provtagningar enligt programmet är en gång per månad november till mars, varje vecka under vårblomningen, och varannan vecka övriga 
delar av året. Antalet provtagningar per år kan alltså variera något beroende på vårblomningens förlopp. Det resulterade i 23 provtagningar under 
2016, fördelade enligt Jan: 1, Feb: 1 , Mar: 2, Apr: 4, Maj: 2, Jun: 2, Jul: 2, Aug: 3, Sep: 2, Okt: 1, Nov: 2, Dec: 1. Tabellen nedan visar antalet prover analysera
de på dessa 23 provtagningar.
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Utgående behandlat avloppsvatten, halter i mg/l
Månad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni

Jan < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,8 21 < 0,9 4,6

Feb < 0,02 < 0,05 < 0,5 8,5 14 < 0,9 3,8

Mars < 0,02 < 0,05 < 0,5 8,4 15 < 0,9 3,7

April < 0,02 < 0,05 < 0,5 10,5 19 < 0,9 3,4

Maj < 0,02 < 0,05 < 0,5 9 14 < 0,9 3,9

Juni < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,5 16 < 0,9 4,5

Juli < 0,02 < 0,05 < 0,5 8,5 13 < 0,9 3,4

Aug 0,07 < 0,05 < 0,5 10,9 16 < 0,9 4,6

Sep <0,02 < 0,05 < 0,5 8,8 56 < 0,9 4,8

Okt <0,02 < 0,05 < 0,5 8 22 < 0,9 5

Nov <0,02 < 0,05 < 0,5 8,9 20 < 0,9 5,1

Dec <0,02 < 0,05 < 0,5 9,8 16 < 0,9 3,9

2016  < 0,02 < 0,05 < 0,5 9,2 20 < 0,9 4,2

Bilaga G
Analyser utgående vatten 2016

Utgående behandlat avloppsvatten, halter i mg/l
Månad BOD COD TOC PTOT NTOT NH4N

Januari 7,8 38 13 0,39 8,1 0,8

Februari 8,5 44 13 0,29 7,9 1,95

Mars 7,3 33 12 0,41 5,2 1,07

April 8 38 12 0,41 7,1 0,9

Maj 6,9 37 13 0,38 7,8 2,1

Juni 9,2 43 14 0,47 10,3 5

Juli 8,2 41 13 0,44 4,8 0,3

Augusti 7,5 38 12 0,36 5,5 0,2

September 5,8 36 12 0,4 6 0,3

Oktober 4,6 31 12 0,32 6,9 0,3

November 5,3 34 11 0,3 8,1 0,9

December 7,2 37 13 0,24 8,8 0,2

Kvartal 1 7,8 38 13 0,37 6,9 1,25

Kvartal 2 7,8 39 13 0,41 8,2 2,4

Kvartal 3 7,2 38 12 0,4 5,4 0,23

Kvartal 4 5,8 34 12 0,29 7,9 0,5

2016 7,2 37 13 0,37 7,1 1,1

Villkor 8 70 - 0,4 8 -
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Bilaga H
Nederbörd

Dygnsnederbörd årsvis
(mm) 2012 2013 2014 2015 2016

Tullinge 788,2 485 583,1 686,5 527,1

Wiad 790,5 444,7 711,4 508,8

Adelsö 623,6 394,5 479,9 533,9 357,8

Södertälje 851,5 509,5 665,6 613,9 538,6

Sjögärde 889,8 563,5 671,2 794,4 491,9

Landsort 575,6 343,9 416,1 479,3 327,8
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Bilaga I
Provuttag 2016

Provtyp och provtagningsfrekvens
Mätperiod BOD 

dygnsprov
BOD  

helgprov
NTOT/
NH4N 

dygnsprov

NTOT/
NH4N 

helgprov

COD/PTOT 
vecko prov

Metaller 
 månads  prov

Slam 
 dekla ration 

månads prov

Kvartal 1 11 2 11 2 13 3 3

Kvartal 2 10 2 10 2 13 3 3

Kvartal 3 11 2 11 2 13 3 3

Kvartal 4 10 2 10 3 13 3 3

2016 42 8 42 9 52 12 12
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Bilaga J
Köldmedia

Förteckning över anmälningspliktiga aggregat
Aggregat Kod Köldmedium CO2 ekvivalenter Fyllnads-

mängd, kg
Läckagekontroll

Typ Kontrolldatum

KA1 L R417A 18,77 8 Periodisk 2016-01-13

KA2 L R407C 7,1 4 Periodisk 2016-01-13

KA4 L R407C 5,32 3 Periodisk 2016-01-13

KA5 L R407C 7,98 4,5 Periodisk 2016-01-13

KA6 L R407C 8,16 4,6 Periodisk 2016-01-13

KA8 L R407C 12,77 7,2 Periodisk 2016-01-13

KA14 L R410A 7,83 3,75 Periodisk 2016-01-13

KA8 L R407C 12,77 7,2 Uppföljande 2016-05-17

KA8 L R407C 12,77 7,2 Skrotad 2016-05-17

KA8 L R410A 10,44 5 Installerad 2016-05-24

Gasproduktion och användning 2010–2016
Gasvolym, MNm3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Andel 

(%) 2016

till panna 1,11 0,876 1,251 1,157 1,129 1,09 1,054 13

till tork 0,39 0,058 0,071 0,685 0,272 0,29 0,163 2

till fackla 0,45 0,424 0,457 0,56 0,742 0,26 0,55 7

till motor 0,86 1,498 1,264 1,326 1,106 1,46 1,962 24

till uppgradering 2,02 3,679 4,257 4,433 4,94 4,78 4,35 54

Summa förbrukning 4,83 6,535 7,3 8,2 8,2 7,88 8,08 100

Bilaga K
Gas
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Antal transporter 2010–2016
Transporter till verket 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fällningskemikalie 55 69 75 70 65 91 75

Polymer 26 25 25 26 30 30 30

Metanol 50 50 50 56 49 53 52

Övriga kemikalier 22 20 20 20 20 20 20

Organiskt avfall 657 2 200 1 860 2 640 2 460 2 254 2 490

Transporter från verket 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Slamtransporter 110 560 818 528 650 713 690

Avfall 27 80 80 100 65 85 120

Lättare godstransporter 520 520 700 700 700 700 700

Fordonsgas 240 360 580 415 415 395 369

Totalt 1 707 3 884 4 208 4 555 4 454 4 341 4 546

Inköpta mängder i ton/år 2010–2016
Produktnamn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Järnsulfat 1 599 1 860 2 073 2 314 1 892 1 751 1 823

Polyaluminiumklorid 312 82 238 335 476 860 283

Polymer 60 55 176 101 78 95 82

Fosforsyra 48 54 50 48 49 49 49

Metanol 1 575 1 612 2 340 1 812 1 607 1 788 1 913

Svavelsyra 25 30 32 0 0

Nutriox 74 66 60 91 99 75 58

Natriumhypoklorit 1,1 0,3 2,8 5,5

Afranil 2 7 12 16

Saltsyra 3,3

Bilaga L
Transporter

Bilaga M
Kemikalieförbrukning
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Bilaga N
Kemikalieförteckning

Processkemikalier
Produktnamn Kemiskt namn 

och beteckning
CAS-nr Riskfraser PRIO- 

ämne*
Användnings område

Hepta Järnsulfat 
FeSO4*7H2O

7782-63-0 H302, H315, H318 _ Fällningskemikalie för fällning av 
fosfor vid kemisk rening

Pluspac Ekoflock 
Poly- aluminium- 
klorid

Aluminiumklorid 
AlCl3

1327-41-9 H290, H318 _ Fällningskemikalie vid fosforrening 
och flockningskemikalie för bekämp-
ning av skum och flytslam i biosteget

Polymer Zetag Polyakrylamid 69418-26-4 inga _ Förtjockningsmedel för flockning av 
rötslam före avvattning av slam

Fosforsyra Fosforsyra H3PO4 7664-38-2 H290, H314, 
H318

_ Näringslösning för denitrifikationsbak-
terier vid kväverening

Metanol Metanol  CH3OH 67-56-1 H225, H301, H311, 
H331, H370

R Kolkälla för denitrifikation av nitrat vid 
kväverening

Svavelsyra Svavelsyra H2SO4 7664-93-9 H314, H290 _ Rengöringskemikalie för avdödning 
av organiskt material i sandfilter.

Nutriox Kalciumnitrat 
Ca(NO3)2

10124-37-5 H302, H318 _ För syresättning av tryckledning från 
Järna, för att undvika uppkomst av 
svavelväte

Natrium hypoklorit Natriumhypoklorit 
NaClO

7681-52-9 H314, H400, 
EUH031

_ Rengöringskemikalie till skivdiskfilter

Afranil Afranil 7732-18-5 H411, H317, H400, 
H361d, H318, 
H315, H332, H412, 
H302, H228, 
H335

_ Skumdämpare vid avvattning av slam

Saltsyra Saltsyra 7647-01-0 H290,H314, 
H335

_ Tvätt av skivdiskfilter

* U = Utfasnings ämne, R = Riskminskningsämne i Kemikalieinspektionens PRIO databas.

Energianvändning i MWh 2010–2016
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elförbrukning 25 200 26 000 28 500 25 900 25 000 26 100 24 450

Oljeförbrukning EO1

Rötgasförbrukning 17 500 15 100 16 040 19 640 15 550 17 900 20 300

Total energianvändning 42 700 41 100 44 540 45 540 40 550 44 000 44 800

Bilaga O
Energiförbrukning
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