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Syvab (Sydvästra Stockholmsregionens 
VA-verksaktiebolag – SYVAB) är ett kommu-
nalt bolag som ägs av tre kommuner; Botkyrka ,   
 Salem och Nykvarn, och av två bolag; Stock-
holm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. 
Bolaget driver sedan 1974 Himmerfjärds verket, 
en avloppsrenings anläggning som består av ett 
flertal anläggnings delar 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 
fordonsgas kvalitet och en anläggning för slam-
behandling vid framställning 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 2015 omfattat 
mottagning och rening av avloppsvatten från 
ägarna, mottagning och behandling av organiska 
restprodukter, produktion av fordonsgas samt 
 produktion av rötat och avvattnat slam. Totalt 
hade Himmerfjärdsverket 318 000 anslutna per-
soner och 245 000 pe. Under året har Himmer-
fjärdsverket renat 43,1 miljoner m3 avloppsvat-
ten, producerat 5 958 ton TS avvattnat och rötat 
slam, producerat 2,5 miljoner Nm3 fordonsgas 
samt behandlat 42 900 ton substrat. Mottaget 
avloppsvatten och verksamhetens produktions-
omfattning för 2015 är snarlik föregående år.

Förändringar under året
Tunneln har utnyttjats för lagring av vatten vid 
högre flöden till verket under hela året.

Renovering av grovreningen är påbörjad under 
året samt installation av två nya skivdiskfilter 
som har förstärkt reningsprocessen under 2015.

Substratsammansättningen har förändrats under 
året genom minskad mängd mottaget drav och 
ökad mottagen mängd av fruktrester och alkohol.

Utsläpp till vatten
Verksamheten ger upphov till utsläpp av närings-
ämnen och metaller till recipienten (Himmer-
fjärden). Under 2015 utnyttjades tunnellagring 
vilket resulterade i lägre antal tillfällen av låg-
gradigt renat avloppsvatten, bräddvatten från 
verket jämfört med föregående år. Samtliga 
 gällande villkor har under 2015 innehållits.  
Se vidare avsnitt 7, bilaga K och emissions
deklaration.

Transporter
Verksamheten ger upphov till transporter. 
 Transporter till och från verket har under 2015 
varit ca 4 300 st, varav mer än hälften av trans-
porterna till verket är mottagning av externt 
material. Slamtransporter står för den största 
mängden transporter från verket, ca 700 st. 
Under 2015 har det totala antalet transporter till 
och från verket minskat med 2 % i förhållande 
till 2014. Se vidare avsnitt 16.

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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Energi
Verksamheten förbrukar elenergi dels för 
uppvärmning och belysning, dels för drift av 
reningsprocesser och biogasproduktion samt till 
pumpning av avloppsvatten. Energi från rötgas 
återanvänds så långt som möjligt till produktion 
av fordonsgas, drift av de interna anläggnings-
delarna gasmotor och slamtork samt till upp-
värmning. Eventuellt överskott av gas facklas 
bort. Energianvändningen för el, olja och gas 
redovisas i avsnitt 16. Energiförbrukningen lig-
ger inom normal energiförbrukning för verket de 
senaste åren.

Buller
Verksamheten kan ge upphov till störningar för 
omgivningen. Se vidare avsnitt 7 och 8. 

Utsläpp till luft
Utsläpp till luft består av växthusgaser från 
värmepannor, gasmotor, slamtork och från 
 uppgraderingsanläggning samt från vatten-
reningsprocessen. Se vidare avsnitt 7 och 8.

Kemikalieanvändning
Drift av reningsverket kräver resurser i form 
av förbrukning av processkemikalier, där 
 användning av metanol som kolkälla för kväve-
reningen och järnsulfat som fällningskemikalie 
för fosforreningen dominerar. Kemikalierna 
polyaluminiumklorid och natriumhypoklorit 
har ökat jämfört med tidigare år pga. process-
anpassning. Se vidare avsnitt 16.

Internkontroll av reningsverkets processer. Dessa utförs dagligen på Syvabs laboratorium. Resultaten används 
för styrningen av verket. Analyserna för utsläppskontrollen skickas till ett externt ackrediterat laboratorium.

Forts...
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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 
fastigheten 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 
 Himmerfjärdsverket.

1996-04-19 Koncessionsnämnden Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten samt genomföra 
ansökta utbyggnader och förändringar av reningsanlägg-
ningen. Tillståndet gäller för en inkommande vatten-
mängd av 130 000 m3 per dygn som årsmedeltal.

1997-02-03 Länsstyrelsen Reviderat kontrollprogram för Himmerfjärdens renings-
verk, 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 
avloppsreningsverk samt ändring av villkor. Ändring av 
tillståndet i Koncessionsnämnden  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.

2011-05-11 Jordbruksverket Beslut om godkännande av biogasanläggning.

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 
 Vårbyfjärden (Mälaren) i Ekerö och Botkyrka kommuner

2013-02-12 Jordbruksverket Beslut att Syvab får röta icke hygieniserat kategori 3 
 material av före detta livsmedel.
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3.  Anmälningsärende  beslutade under året

Beslutsmyndighet: Beslutet avser:

2015-02-06 Södertörns Brandförsvarsförbund Tillstånd för hantering av brandfarliga och explo siva varor 
enl. SFS 2010:1011.

2015-03-25 Strålsäkerhetsmyndigheten Tillstånd för verksamhet med joniserande strålning.

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

2015-04-09 Jordbruksverket Beslut om kontrollplan och årsavgift för ABP-anläggning 
som inte hanterar foder.

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.

2015-08-19 Kemikalieinspektionen Avgiftsbeslut kemikalieavgift och årsavgift för 
 bekämpningsmedel 2015.

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.

Avancerad reningsteknik 
och övervakningssystem 
som används för att uppfylla 
bolagets villkor.
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1991-02-11 Botkyrka kommun Anmälan om ett mellanlager för rötat slam mellan 
 befintliga rötkammare och slamcentrifuger.

1991-11-25 Botkyrka kommun Anmälan om komplettering av reningsprocessen med 
filtrering i sandfilter som slutsteg och en flotations-
anläggning samt en kemikaliebyggnad.

2007-01-03 Botkyrka kommun Anmälan om förändring vid rening av retur strömmar från 
centrifugering av rötslam. (Deammoni fikation)

2007-07-09 Botkyrka kommun Föreläggande om försiktighetsmått gällande anmälan om 
ändrad gashantering på Himmerfjärds verket. Himmer-
fjärdsverket har för avsikt att installera en gasmotor för att 
driva en bassängluftare.

2007-11-06 Botkyrka kommun Anmälan om framställning och användning av ozon för 
bekämpning av flytslam.

2008-12-05 Botkyrka kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 
och hänvisningar 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.

2013-09-03 Länsstyrelsen Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt 
och utökad verksamhet vid Himmerfjärdsverket.

2014-04-08 Samhällsbyggnadsnämnden  Botkyrka 
kommun

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, rejektvatten-
anläggning

2014-05-07 Samhällsbyggnadsnämnden  Botkyrka 
kommun 

Bygglov för grovreningsanläggning

2014-06-10 Samhällsbyggnadsnämnden  Botkyrka 
kommun

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad, membran-
bioreaktor

2014-11-25 Södertörns Brandförsvarsförbund Föreläggande, tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Tillsyn enligt lagen(2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor

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.
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Himmerfjärdsverket

Miljöfarlig verksamhet Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöenheten

Brandfarlig vara Södertörns Brandförsvarsförbund

Allvarliga kemikalieolyckor Länsstyrelsen 

Animaliska biprodukter Jordbruksverket

Recipientkontroll Länsstyrelsen

Pumpstation Eolshäll

Miljöfarlig verksamhet Stockholms kommun, Miljöförvaltningen

Pumpstation Pilkrog

Miljöfarlig verksamhet Södertälje kommun, Miljökontoret

5.  Tillsynsmyndighet

4 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken

Processparametrar kontrolleras dagligen och avstämning sker 
mellan driftledare och processingenjörer. Anläggningen bedrivs 
även med ett förebyggande underhåll för att minimera risken för 
driftstörningar.
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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 118 000 m3 
 avloppsvatten per dygn

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

Syvab har under 2015 tagit emot och behandlat 42 900 ton 
externt material

Kommentar: 
Redovisning av resultat av mängder se emissionsdeklaration. Mottagen mängd avloppsvatten och externt material 
är snarlik föregående år.
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7.  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 lak-
vatten från Syvabs slamupplag skall redovisas till 
länsstyrelsen och miljö- och hälsoskyddsnämn-
den i Botkyrka.

Under 2015 har provtagning utförts 1 gång per kvartal.

Se vidare avsnitt 8 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 kvartals rapporterna. 

Se vidare avsnitt 8 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 bilaga B för tabeller på slam
avsättning.

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 10 och 14 samt Bilaga E. Förändringar och 
händelser 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 tunnelsyste-
met 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. 
Under slutet av 2014 har tunnellagring utnyttjats maximalt för 
att begränsa bräddningar och klara villkoren. Detta har fortsatt 
under 2015.

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.
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Villkor Kommentar

Beslut 1996-04-19 Koncessionsnämnden

10 a. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att motverka 
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 
underhåll, reparation eller dylikt.

Ett datoriserat underhållssystem Infor EAM används som verk-
tyg 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 bassängvoly-
merna utnyttjas på samma sätt.

Planerat underhåll skall i görligaste mån utföras vid 
 torrvädertillrinning.

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 anläggning-
en tas ur drift för underhåll, reparation eller dylikt utnyttjas tun-
nelsystemet 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 olägenhe-
terna undanröjs.

11 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 över-
vakningssystemet Citect av ansvarig driftledare.

Processparametrar kontrolleras dagligen av dedikerad 
 processingenjör. Daglig avstämning sker mellan drift ledare och 
processingenjör 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.

Forts...
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Villkor Kommentar

12 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 C

13 Slamhantering vid reningsanläggningen skall ske 
på ett sådant sätt att olägenheter för omgivning-
en 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

14 Buller från anläggningen ska begränsas så 
att verksamheten inte ger upphov till högre 
 ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostads-
bebyggelse än:
• 50 dB (A) dagtid, kl 07 –18
• 45 dB (A) kvällstid, kl 18–22
• 45 dB (A) kvällstid, kl 18–22
• 40 dB (A) nattetid, kl 22–07

Bullermätning utförs vartannat år. Mätning genomförd under 
2015. Beräknat värde nattetid överskreds. Se vidare under 
avsnitt 8. Kontroll utförs av ÅF.

Inga klagomål från allmänhet har lämnats under året.

15 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 
3 % av den totala gasproduktionen. Se mer info under avsnitt 
16. Metanutsläpp från anläggningen minimeras genom täthets-
kontroller 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.

Forts...
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Villkor Kommentar

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

Anläggningen skall bedrivas med ett förebyggan-
de underhåll för att minimera risk för driftstör-
ningar.

Vid haverier eller underhållsarbeten i gassystemet skall gasen 
förbrännas i fackla så att den inte släpps ut till atmosfären.  
Se mer info under avsnitt 16.

Som ett verktyg till detta används underhållsprogrammet  
Infor EAM.

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

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

Under 2015 visade mätningen att utsläppen ligger under 
 villkorsvärdet. Kontroll utförs vartannat år av Force  Technology.  
Se vidare bilaga D.

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

Under 2015 visade mätningen att utsläppen ligger under 
 villkorsvärdet. Kontroll utförs vartannat år av Force  Technology.  
Se vidare bilaga D.

19 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 uppkommer i någon anläggningsdel kontrolleras orsaken 
och lämplig åtgärd utreds och vidtas i samråd med processav-
delningen.

På Syvabs hemsida, www.syvab.se finns information till allmänhet-
en 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.

Beslut 1997-02-03 Länsstyrelsen

20 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 2015 fortsatt utföras av 
Stockholms Universitet.

För mer information om detta kontakta:  
Ulf Larsson, Stockholms Universitet. 
Telefon: 08-16 42 61  
Mobil: 070-579 19 00  
Mail: ulf.larsson@ecology.su.se

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

Informationsmöte har hållits under året mellan Syvab, Botkyrka 
kommun och Stockholms Universitet.

Forts...
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Villkor Kommentar

Beslut 2008-03-13 Mark och miljööverdomsstolen

21 Utsläppsvillkoret för BOD
7
 fastställs slutligt till  

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

Årsmedelvärdet för BOD var under 2015 6,8 mg/l. Kvartals-
värdena var under resp. kvartal under året följande:  
6, 6, 7, 8 mg/l. Samtliga års- och gränsvärden samt kvartals-  
och riktvärden har innehållits. Utsläppshalter och mängder 
redo visas i emissionsdeklarationen

Beslut 2008-06-10 Länsstyrelsen

22 Bolaget har tillstånd enligt miljöbalken att motta 
och röta maximalt 50 000 ton externt organiskt 
material för att framställa biogas vid Himmer-
fjärdens 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 2015 är 42 900 ton vilket underskrider givet villkor.

Beslut 2011-05-11 Jordbruksverket

23 Hantering av animaliska biprodukter. Materi-
alet ska i anslutning till rötningen passera ett 
hygieniseringssteg som inte kan förbikopplas. I 
hygieniseringssteget ska materialet upphettas till 
minst 70° C i minst 1 timme oavbrutet och inte ha 
en större partikelstorlek än 12 mm.

Material som ska hygieniseras har en särskild materialkod som 
vid inregistrering ger en direkt koppling till hygieniseringssteget. 
Kontroll av hygienseringen sker 2 gånger per år genom Egen-
kontrollprogrammet. Samtliga villkor har uppfyllts.

Beslut 2011-06-14 Länsstyrelsen

24 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 15 Rutiner för att förebygga olyckor och 
identifiera risker.

Beslut 2012-04-11 Mark och miljööverdomstolen

25 Utsläppen av kväve och fosfor får inte över skrida 
följande begränsningsvärden (årsmedel värden) 
fr.o.m. 2013  
Totalfosfor 0,4 mg/l och Totalkväve 8 mg/l

Årsmedelvärde för Totalfosfor ligger på 0,32 mg/l och för 
Totalkväve ligger på 7,3 mg/l.  Samtliga begränsnings värden har 
innehållits för 2015. Utsläppshalter och mängder på utgående 
behandlat avloppsvatten redovisas i emissionsdeklarationen.

Tillstånd 2012-08-22 Mark och miljödomstolen

26 Mark och miljödomstolen lämnar sökanden 
tillstånd enligt miljöbalken att få lägga ner överfö-
ringsledningar för avloppsvatten i Vårby fjärden.

Inga politiska beslut fattade i ärendet.

Beslut 2013-02-12 Jordbruksverket

27 Jordbruksverket bifaller Syvabs ansökan att få 
röta icke hygieniserat kategori 3 material av före 
detta livsmedel enligt artikel 10 F i  förordning (EG) 
nr 1069/2009 och mjölk, råmjölk och produkter 
framställda därav på biogasanläggningen på fast-
igheten Hörningsholm 2:45 i Botkyrka kommun 
med godkännande nummer SE 2913 BG.

Mottaget material av före detta livsmedel enligt artikel 10 F i 
förordning (EG) nr 1069/2009 och mjölk, råmjölk och produkter 
framställda därav rötas enligt givet villkor.

Forts...
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Kvävereningen har under 2015 varit mer stabil i 
verket. Utgående kväve har bestått av nitrit och 
nitrat, istället för ammonium då nitrifikations-
processen har varit nära på fullständig. Mängden 
utgående ammonium har minskat med 83% 
jämfört med föregående år, då kvävereningen 
var utslagen under första halvåret. Samtliga 
gränsvärden har underskridits under 2015.  
Se vidare emissionsdeklaration.

Anmälning om bräddning har skett vid fyra 
tillfällen från verket och vid åtta tillfällen i 
pumpstationerna (fem tillfällen i Eolshäll och 
vid tre tillfällen i Pilkrog). Tunnelsystemet till 
Himmerfjärdsverket har utnyttjats under året 
tillsammans med en ny driftstrategi att pumpa 
tidigare vid nederbörd. Detta har resulterat i en 
minskning i volym av låggradigt renat avlopps-
vatten från Himmerfjärdsverket jämfört med 
tidigare år. Detta medför att metallmängder på 
låggradigt renat avloppsvatten, bräddat vatten, 
har minskat jämfört med föregående år.

Andelen låggradigt renat avloppsvatten, brädd-
vatten, vid verket var under 2015 0,4 % av det 
totala flödet. Andelen bräddat från Eolshäll låg 
under 2015 på 0,1 % och från Pilkrogs pumpsta-
tion var andelen bräddat 0,003 % av totala 
flödet.

Samtliga bräddningar från Himmerfjärdsver-
ket och Eolshäll under 2015 berodde på ökad 
nederbörd, medan Pilkrogs bräddningar var tek-
niska orsaker. Volymer låggradigt renat avlopps-
vatten, bräddvatten från Himmerfjärdsverket, 
och bräddade volymer från pumpstationerna, 
se bilaga C. Analysresultat låggradigt renat 
avloppsvatten, bräddvatten från Himmerfjärds-
verket, se emissionsdeklaration. Analys på vatten 
som förbiledes dentrifikation och filtersteg vid en 
driftstörning i verket presenteras i bilaga C.

Slamavsättning samt  halter och mängder, se 
 bilaga B samt emissionsdeklaration.

Metallhalterna i slammet klarar gränsvär-
det för användning av slam i jordbruket, SFS 
1998:944, Metallhalterna i slammet understiger 
den nivå där metallerna blir begränsande vid 
tillförsel av metaller till åkermark, bilaga B i NFS 
1994:2. 

Årets provtagning av lakvatten från slamupplag 
visar fortsatt variation i ett flertal uppmätta vär-
den. Förhöjda halter av koppar finns i provpunk-
terna Spolplattan och Brynet, medan resterande 
provpunkter har en nedåtgående trend på upp-
mätt koppar jämfört med 2014.  Konduktiviteten 
ligger kvar på samma värde som under föregå-

8.  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 möj
ligt ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

Forts...
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ende år på de provpunkter som har uppåtgående 
trend på koppar. Utökad provtagning kommer 
ske även under 2016. Se vidare bilaga A.

Årets bullermätning visar att verksamheten för 
driftfallet ”normal drift” innehåller riktvärdena 
för alla tidsperioder utom nattetid. (Appelqvist, 
P. 2015. SYVAB Himmerfjärdsverket bullerkart-
läggning, Botkyrka kommun. Externbullerutred-
ning Rapport ÅF Infrastructure AB) Av utred-
ningen framgår att riktvärdet nattetid överskrids 
i två beräkningspunkter för närliggande bostä-
der. Syvab vidtar åtgärder, såsom byte av dörr 
till gasmotorn och fasadåtgärder. Åtgärder som 
är mer omfattande kommer åtgärdas i samband 
med ombyggnation av verket.

Årets mätning av kväveoxider och stoft visar att 
utsläppen från panna och tork ligger fortsatt 
under villkorsvärdena. (Zinger, M. Syvab Him-
merfjärdsverket Slamtork och panna 2 Emis-
sionsmätning, 2015, Rapport Force Technology) 
Villkorsvärdet för utsläpp till luft via pannor är 
100 mg NOX/MJ och till luft via torkanlägg-
ningen 50 mg stoft/m3. Se vidare bilaga D.
 

BOD-belastningen till Himmerfjärdsverket 
 uttryckt i g/p,  d är lägre än det teoretiska  
70 g/p,  d, vilket beror på att mycket organiskt 
material bryts ned i den fem mil långa tunneln. 
Faktiskt uppmätt inkommande BOD jämfört 
med antalet anslutna personer visar att Himmer-
fjärdsverket 2015 belastades med 46 g BOD/p, d. 

Den maximala veckobelastningen uttryckt 
i BOD under 2015 baserat på flödesmätning, 
BOD-halter och den teoretiska belastningen 
på 70 g/p, d är 335 729 pe. En minskning på 
4 % jämfört med föregående år. Se emissions
deklaration.

Beräkningen av pe industri (ca 18 000 pe) har 
mer än halverats jämfört med föregående år. 
Detta pga. en lägre BOD-belastning i inkom-
mande flöde. Utjämning av flödet kan ha gett 
större nedbrytning i tunnelsystemet jämfört med 
föregående år. Detta ger även ett lägre beräknat 
pe totalt, som för 2015 blir ca 245 000 pe.

Forts...
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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). Från och med 
2011 har Syvab anlitat Alcontrol och Eurofins för 
den obligatoriska utsläppskontrollen.  
Fr.o.m. juni 2015 genomför ALS metallanalyser 

på samtliga prover förutom avvattnat slam som 
fortsatt analyserats av Alcontrol. Inga prover 
skickas längre till Eurofins.

Omfattning och utförandet för kontroll av 
slamkvaliteten 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 prio-
riterade metaller i inkommande avloppsvatten 
och att eliminera utsläpp av utfasningsämnen 
enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 
PRIO till spillvattennätet från de A-, B-, C- och 
U-verksamheter som är anslutna till Himmer-
fjärdsverket. Respektive kommun ansvarar för 
att uppströmsarbete genomförs i berörda verk-
samhetsområden. Detta leder till ett kontrollerat 
avloppsslam och kontroller av åkermark där 
slammet sprids.

Se vidare under avsnitt 10 och 15 samt i 
 emissionsdeklarationen.

Aktuell Ej aktuell

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

X

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

X

Mätperiod BOD 
 dygnsprov

BOD 
 helgprov

NTOT/NH4N 
dygnsprov

NTOT/NH4N 
helgprov

COD/PTOT 
veckoprov

Metaller 
 månadsprov

Slam-
deklara tion 
månads prov

Kvartal 1 11 2 11 2 13 3 3

Kvartal 2 10 3 10 3 13 3 3

Kvartal 3 9 4 9 4 13 3 3

Kvartal 4 12 2 12 2 14 3 3

2015 42 11 42 11 53 12 12

Provuttag 2015  
Provtyp och provtagningsfrekvens

9.  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.
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Kontroll av vatten- och slamkvalitet, processtyr-
ning och driftövervakning omfattar bl.a. följande 
rutiner, system och verktyg:

 ■ Ett kontrollprogram, för kontroll av avlopps-
vatten och kontroll av slam i överensstäm-
melse med omfattningen i föreskrifterna NFS 
1990:14 och NFS 1994:2

 ■ Ett kontrollprogram, fastställt av länsstyrelsen, 
för kontroll av lakvatten från slamupplag.

 ■ Ett kontrollprogram, fastställt av länsstyrelsen, 
för kontroll av recipienten.

 ■ Regelbundna rutiner för genomgång av 
 egenkontrollprogrammet.

 ■ Fastställda börvärden och interna kvalitetsmål 
för styrning av anläggningsdelarna.

 ■ Systematisk driftövervakning och process- 
styrning.

 ■ Systematiska genomgångar med lednings-
personal och med medarbetare.

 ■ Dagliga genomgångar med produktion- och 
processpersonal för optimal styrning av 
 reningsprocesser och drift av anläggningen.

 ■ Larmsystem för övervakning av kritiska 
 driftfunktioner och kontrollpunkter.

 ■ Ett datoriserat drift- och processövervaknings-
system av samtliga anläggningsdelar.

 ■ Dokumenterade driftinstruktioner.

 ■ Veckovisa rapporter om anläggningens 
 process- och driftstatus i de olika renings-
stegen samt uppföljning av analyserad data 
från interna och externa laboratorier från 

process ingenjörer till ledning, processgrupp, 
drift ledare och beredskapspersonal.

 ■ Veckovisa dokumenterade genomgångar 
med ledningen om anläggningens driftstatus, 
miljö påverkan, händelser, olyckor och rappor-
tering samt beslut om åtgärder.

 ■ Ett kvalitetssystem för återföring av växt-
näring och för  uppströmsarbete.

 ■ Ett handlingsprogram för förebyggande av 
allvarliga kemikalieolyckor.

 ■ Ett webbaserat system för förteckning och 
uppdatering av  gällande författningar  
och föreskrifter.

 ■ En webbaserad tjänst för kemiska ämnen.

 ■ Ett internt IT-baserat kemikaliregister med 
samtliga före kommande kemikalier och 
 uppdaterade säkerhetsdatablad.

Drift, skötsel och underhåll av 
 tekniska  installationer
Drift, skötsel och underhåll är en betydande 
del av den dagliga verksamheten. Merparten av 
personalstyrkan ingår i produktionsavdelningen 
med ansvar för övervakning av driftfunktionen 
för samtliga reningsanläggningsdelar. Övervak-
ningen sker dygnet runt med beredskapspersonal 
och med ett mycket omfattande larmsystem.
Den systematiska skötseln och underhållet 
planeras i förebyggande syfte i enlighet med ett 
fastställt underhållssystem. Flertalet av utrust-
ningsdelarna besiktas av externa kontrollorgan 
efter ett fastställt besiktningsprogram. För 

10.  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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närvarande ingår 65 utrustningar för systema-
tiska besiktningar av utrustning, lyftdon, portar, 
traverskranar, hissar, lyftredskap, varmvatten-
pannor, tryckluftsbehållare, kemikaliecisterner, 
spilloljecisterner och expansionskärl.

Kontroll av reningsprocesser
Reningsprocessernas funktion i respektive 
anläggnings del säkerställs genom att process-
ingenjörer löpande övervakar och analyserar 
 kritiska kontrollpunkter med hjälp av online-
mätare, provtagning och analys av avlopps-
vatten. Reningsprocesserna för prioriterade 
anläggningsdelar utvärderas systematiskt i syfte 
att under givna förutsättningar driva renings-
processerna under optimala betingelser. Prov-
tagare och mätutrustning kontrolleras, rengörs 
och kalibreras av utbildad personal.

Kontroll av externt material 
Kontrollen av inkommande externt material är 
ytterst viktigt, dels för att säkerställa kvaliteten 
på utgående slam och dels för att säkerställa en 
väl fungerande drift på anläggningen. Konti-
nuerlig flödesproportionell provtagning sker på 
blandningen av externt material som pumpas in 
till rötkammarna. Provtagaren töms dagligen och 
samlas till ett månadssamlingsprov som sedan 
skickas till analys. Parameter som kontrolleras är 
näringsämnen, energiinnehåll och metaller.

Prov tas från varje leverans av stora inkom-
mande substratströmmarna och provvolym 
 beräknas utifrån leveransens vikt.

Biogasanläggningen
Biogasproduktionens funktion säkerställs genom 
att processingenjörer löpande övervakar och 
analyserar kritiska kontrollpunkter med hjälp av 
onlinemätare, provtagning och analys av inkom-
mande och utgående slam från processen samt 
gasens sammansättning. 

Biogasproduktionens effektivitet övervakas 
 genom att teoretisk mängd producerad gas 
beräknas varje vecka och jämförs med faktisk 
uppmätt mängd producerad gas.

Åtgärder för att säkra process, drift 
och  kontrollfunktioner
Under innevarade år har följande åtgärder 
 genomförts för att  ytterligare förstärka och säkra 
anläggningens drift och funktioner.

 ■ Uppsamlingskärl för invallning för kemikalier 
och oljor i flotationsbyggnad har installerats.

 ■ Två nya kompressorer med lufttork har in-
stallerats. Kompressorerna förser hela verket 
med tryckluft. Trygg tryckluftsförsörjning är 
vital för att kunna mäta och manövrera många 
av anläggningens funktioner varför reserv-
kapacitet måste finnas tillgänglig.

 ■ En större ombyggnation och renovering har 
genomförts på Syvabs verkstad. Syftet med 
 renovering var att göra den mer ändamåls-
enlig och att el- och mekpersonal kan jobba 
tätare tillsammans. Tidigare var elverkstaden 
och mek-verkstaden separerade.

Forts...
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 ■ En ny centrifug till slamavdelningen beställdes 
under 2015.  I och med detta kommer samt-
liga centrifuger vara av samma märke. Detta 
kommer att underlätta för driftpersonal och 
reservdelshållning. 

 ■ Ombyggnation i vårt laboratorium har 
påbörjats under 2015. Förändringarna i 
laboratoriet kommer ge mer utrymme för 
 laboratorieverksamheten att utveckla specifika 
arbetsstationer, då kontorsplatserna flyttas ut 
till närliggande trapphus. 

 ■ En ny längre våg har installerats för invägning 
av lastbilar som kommer med externt material 
till våra rötkammare. Fördelen med den nya 
vågen blir att chaufförerna kan väga både bil 
och släp på samma gång. Det har även instal-
lerats dubbla våg terminaler, så att man kan 
väga från båda hållen. Värme i  vågbrygga och 
ramper är installerade för att förhindra isbild-
ning vilket är en felkälla.

 ■ Kalibrering av gasflödesmätare i rötkamrarna 
har utförts.

 ■ Uppgraderad version av underhållsystemet 
Infor EAM har installerats på ny server och 
användarutbildningar har genomförts.

 ■ Tre nya värdmaskiner, för Syvabs ca 35 
virtuali serade servrar, har satts i produktion. 
 Systemdokumentation, övervakningsfunk-
tioner och backuplösningar har anpassats till 
den nya driftmiljön.

 ■ Vidareutbildning för all personal i det 
 web baserade dokumenthanteringsystemet 
 Alfresco har genomförts.    

 ■ Renovering av grovreningsanläggningen är 
påbörjad under 2015.

 ■ Installation av två nya skivdiskfilter.

Besiktningar och revisioner 
Följande revisioner av kvalitets- och kontroll-
system samt  besiktningar av utrustningar har 
genomförts under 2015.

 ■ Besiktning av samtliga maskindrivna lyft-
anordningar genomförd enligt program.

 ■ Periodisk besiktning av vattenpannor och 
tryckbehållare  genomförd enligt program.

 ■ 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 25 november 2015.

 ■ Uppföljning av tillsyn genomfört av Söder-
törns brandförsvarsförbund den 22 april 2015. 
enligt lag om brandfarlig och explosiva varor 
och enligt lag om skydd mot olyckor (första 
tillsyn genomförd den 24 november 2014).

 ■ Kontrollbesök av Jordbruksverket den  
25 maj 2015.

 ■ Tillsynsmyndigheten Botkyrka kommun 
 genomförde tillsyn den 15 mars, 22 april, och  
1 september 2015.

 ■ Kontroll av flödesmätare i verket genomförd  
v. 17, 2015 av   IndMeas.

 ■ Dekra besiktade lyftdon, tryckkärl, hissar i 
november/december 2015.

 ■ Dekra besiktade säkerhetsventiler maj 2015.

 ■ Systematiskt miljöarbete SAM (Säkerhet, 
 Arbetsmiljö och  Miljö) februari och  
september 2015.

Forts...
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Ett flertal utsläpp har anmälts under året:

 ■ Crane anmälde 28 april ett utsläpp av 5–600 
liter 9% AST som innehöll N-Metyl-2-pyrroli-
don och Trietylamin.

 ■ Utsläpp från Scania i form av 5–8 m3 diesel 
anmäldes 28 maj. Åtgärder sattes in i verket 
för att minimera processtörning bl.a. genom 
öka luftflödet till den biologiska reningen.

 ■ Utsläpp av släckvatten efter en brand i Telge 
återvinningsanläggning i Tveta skedde 10 
 augusti. Extra provtagning i tunnelsystemet 
och uppföljning genomfördes efter branden. 
Ingen negativ påverkan på processen kunde 
ses efter branden.

 ■ Crane meddelade 20 november ett utsläpp av 
10–15 kg blå färg ”Cartaren Blue CBR 500” 
till ledningsnätet. Blå färg har synts i prov-
tagningskärl i anläggningen. Åtgärder sattes 
in vid verket vid båda Crane-utsläppen för 
att minimera processtörning, bl.a. stoppades 
recirkulationen i verket. Crane har även  skrivit 
en åtgärdsplan för att minimera liknade 
 händelser i framtiden.

 ■ Den 6 december anmäldes ett utsläpp av 
300 l etanol från bussgaraget vid Eriksberg. 
Åtgärder sattes in i verket för att minimera 
processtörning bl.a. genom mer luftflöde till 
den biologiska reningen. 

Strömavbrott ägde rum 17 augusti, 2015. 
 Matningen av 70kV spänningen bröts till Syvab 
under ca 50 min. Orsaken var en bäver som 
fällde ett träd i Vattenfalls ledningsnät. Syvabs 
reservkraft matade system (bl.a. lokala styr system 
och serverutrustning) kraftförsörjdes som för-

väntat. Efter avbrottet vidtog återställnings arbete 
av beredskapspersonalen på ca 7,5 h. I fordons-
gasanläggningen slogs två programmerbara enhe-
ter ut, vilket medförde ett 24 timmar långt stopp.

Efter sommaren började problem med  utgående 
BOD. Åtgärder som genomförts för att komma 
till rätta med problemen är installation av nya 
kemikaliepumpar för att kunna dosera optimal 
mängd kemikalier till respektive flöde. Syste-
matiska försök med dosering av polymer och 
polyaluminiumklorid för att få bättre avskiljning. 
Detta har genomförts i labb- och fullskala. I 
sandfiltret har överskottssand sugits bort från 
tillopps- och fördelningskanaler. Detta optimerar 
flödesfördelningen över skivdiskfiltren.

Driftstörning uppstod efter sommarens under-
hållsarbete i Linje 3, biosteget. Efter uppstart 
slogs kvävereningen ut i ena blocket. Åtgärder 
sattes in för att minimera skadan bl.a. stoppades 
recirkulationen och åtgärder för att gynna rätt 

11.  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.

Blå färg i ett provkärl för utgående vatten till följd av 
industriutsläpp.

Forts...
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sorts kvävebakterier sattes in t.ex. höjning av 
syre börvärde och slamåldern ökades i bassäng-
erna. Analys och utvärdering av använda medel 
pågår för att ge rekommendationer till nästkom-
mande underhållsarbete.

Mycket driftproblem med två channelmonster 
i gallersalen. Channelmonster är en kvarn som 
maler sönder fasta partiklar som trasor, avfall, 
plast, sten och trä till mindre partiklar som lätt 
kan pumpas. De renoveras och byggs om för att 
komma till rätta med problemen. Ett utveck-
lingsprojekt med företaget Xylem har påbörjats 
för de båda kvarnarna.

I våra nedfartstunnlar som används mest frek-
vent har låsbara gallerdörrar monterats för att 
hindra obehöriga att gå ned när vi gör arbeten i 
tunneln.

Genomgång av gallerdurkar i filterbyggnaden 
efter inträffad incident med skärskador på knä 
och arm.

Åtgärder gjorda under 2015:

 ■ 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 2015.

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

 ■ En ny kompressor med lufttork har instal-
lerats. Kompressorn förser hela verket med 

tryckluft. Den nya kompressorn är varvtals-
styrd och jobbar efter förbrukning. Energi-
besparingen är mycket stor och på 18 månader 
kommer energibesparingen att ha betalat 
inköpskostnaden för kompressorn. 

 ■ Examensarbete med en Alphameter i den 
 biologiska reningen har påbörjats under 
året. Utvärdering sker på hur effektivt tillfört 
syre utnyttjas vilket kan minska energi-
användningen i biosteget. Redovisning sker 
under 2016.

12.  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.

Forts...
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13.  Ersättning av kemiska produkter mm

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

Förutom Anticimex bekämpning av råttor 
används inte längre några bekämpningsmedel. 
På stenbeläggningen invid hus väggarna  som ti-
digare besprutas med Roundup används numera 
en annan metod med vattenånga och salt. Fjä-
dermyggen i filter anläggningen besprutas enbart 
med vatten.

Syvab har under 2015 deltagit i ett projekt som 
handlar om att utveckla en kvicksilverfri metod 
för COD-analysen. Redovisning av projektet sker 
under våren 2016.

Under året har maskindiskmedel för diskmaskin 
blivit utbytt.  Maskindiskmedlet Yes platinum har 
byts till Suma Nova Pur-Eco L6. Detta innebär 
att vi tagit bort ett prioriterat riskminsknings-
ämne, Subtilisin.

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

En separat uppsamling av kemikalietillsats sker 
vid fosforanalysen i verkets interna laboratorium. 
En ny analysutrustning köptes in under 2015 
till det interna  laboratoriet. Detta innebär att 
volymen av användandet av  engångskyvetter 
minskar.

Syvab har under året fortsatt med källsortering 
av återvinningsbart material i syfte att minska 
mängden avfall. Mängden blandat osorterat 
 avfall ökade 2015 pga. flera större byggnationer.  
Se bilaga E, Avfall från verksamheten. 

14.  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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Då vår verksamhet per definition är en miljö-
förbättrande verksamhet kan alla underhålls-
insatser och nyinvesteringar, liksom uppströms-
arbete, ses som åtgärder för att minska risker 
som kan ge upphov till olägenheter för miljön 
eller människors hälsa. Ett urval av sådana 
 åtgärder under 2015 följer här:

Större underhållsarbeten under 2015:

 ■ Renovering av sandfång har fortsatt under 
2015.

 ■ Ett större underhållsarbete i Linje 3 i bassäng-
blocket. För att höja driftsäkerheten har 
betongkorrosion, renovering av luftare och 
skrapor åtgärdats. 

Syvabs ambition är att leda utveckling inom 
 avloppsvattenrening och produktion av biogas. 
Vi stödjer, medverkar och driver därför flera 
 projekt och försök ute på Himmerfjärdsverket. 

Inom Mälardalsklustret drivs ett projekt till-
sammans med Käppalaförbundet, IVL (Svenska 
miljöinstitutet), KTH (Kungliga tekniska hög-
skolan) och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). 
Ett doktorandarbete startades under 2013 och 
projektet syftar till att öka och effektivisera bio-
gasproduktionen dels genom EXRT- processen, 
och dels genom att studera olika temperaturer 
för biogasproduktion. EXRT- projektet studeras 
på Syvab medan rötning vid olika temperaturer 
studeras på Käppalaverket. EXRT-projektet 
avslutades 2015. Under 2016  avslutas doktorand-
projektet med att testa rötning vid olika tempe-
raturer på Himmerfjärdsverket. Disputation sker 
under hösten 2016.

Doktorandprojekt som handlar om över-
vakning och feldetektion för robust och energi-
effektiv vattenrening pågår i samarbete med 
IVL, Uppsala Universitet, Käppalaförbundet och 
 Stockholm Vatten. Under 2015 har projektet gått 
in i sin andra fas där olika metoder utvärderas.

Projekt som handlar om att använda bio-
tekniska metoder för att rena organiska miljö-
gifter i utgående avloppsvatten har påbörjats 
under året. Projektet är ett samarbete mellan 
Syvab, IVL och  Pharem Biotech och projektet är 
nu inne i fasen att genomföra tester i pilotskala 
på Hammarby Sjöstad. 

Projektering av ny processdesign för att klara 
skärpta utsläppskrav har fortsatt under 2015.
Syvab är delaktiga i ett LCA projekt (livscykel-
analys) tillsammans med ett flertal reningsverk 
med Chalmers, Göteborg som drivande projekt-
ledare. Projektet ska genomföra en livscykel-
analys gällande olika metoder för slamavsättning 
och nyttiggörande av slam från avloppsrening. 
Arbetet har pågått under 2015 och slutrapporte-
ring kommer under nästa år.

Rutiner för att förebygga olyckor  
och identifiera risker 
En översiktlig riskbedömning sker rutinmässigt 
i samband med det systematiska arbetsmiljö-
arbetet och arbetet inom Seveso. Bedömningen 
omfattar olägenhet för människors hälsa samt 
risker för olyckor och tillbud samt hantering och 
förvaring av kemikalier. Det fortlöpande arbetet 
med förbättringar och åtgärder sker inom ramen 
för egenkontroll och tillsyn av miljöpåverkan 

15.  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.
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och brandrisker samt Seveso, egenkontroll och 
översyn av elektriska anläggningar och arbets-
miljöronderingar.

Verksamheten påbörjade föregående år och 
har fortsatt under 2015 med en omfattande risk-
bedömning med förslag till åtgärder samt infört 
ett handlingsprogram med rutiner och uppfölj-
ning för att förebygga och minska riskerna för 
allvarliga kemikalieolyckor (i enlighet med en 
mindre Sevesoanläggning).

Under året har följande aktiviteter utförts:

 ■ Tre hjärtstartare har köpts in under året 
och är placerade i beredskapsbilar och elbil. 
 Utbildning i HLR (hjärt-lungräddning) och 
ABC (andning, blödning, chock) sker med 
jämna mellanrum. All personal genomgick 
detta 2014.

 ■ Samtliga anställda har genomfört Säkerhets-
utbildning under 2015. Utbildningen som 
handlar om hur man jobbar med säkerhet på 
Himmerfjärdsverket har utformats som en 
film med insprängda frågeavsnitt efter varje 
del. Det har blivit rutin att även återkomman-
de besökare och konsulter genomför säker-
hetsutbildningen.

 ■ Utbildning genomförd i säkra lyft för berörd 
driftpersonal. 

 ■ Kurs i hantering av brandfarliga varor på 
 verket genomförd till process och drift-
personal. 

 ■ Flamsäkra arbetskläder testas. 

 ■ Ergonom haft genomgång av samtliga 
kontors platser och gjort översyn av arbets-
miljön i den nya verkstaden. 

 ■ Krisövning genomförd av BRM (skrivbords-
övning) 

 ■ Vägen vid gasfacklan och verkstaden har 
 bräddats för att minska olycksrisken vid 
 mötande trafik.

Uppströmsarbete 
Himmerfjärdsverket är certifierat enligt Revaq. 
Certifieringen medför ett krav på aktivt upp-
strömsarbete i syfte att minska mängden prio-
riterade metaller i inkommande avloppsvatten 
och att eliminera utsläpp av utfasningsämnen 
enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 
PRIO till spillvattennätet från de A-, B-, C- och 
U-verksamheter som är anslutna till Himmer-
fjärdsverket. Respektive kommun ansvarar för 
att uppströmsarbete genomförs i berörda verk-
samhetsområden.

Ur slamkvalitetsynpunkt är tillflödet av kadmium, 
koppar, nickel och zink de metaller som är hög-
prioriterade med behov av riktade och utökade 
uppströmsåtgärder. För övriga ämnen bedöms 
reduktionen ske genom ökat tillsynsarbete och 
kontrollverksamhet samt genom bättre efter-
levnad av råd och krav.

Nedan följer ett urval av de aktiviteter som 
pågått under 2015:

 ■ Utredning av fettslammets betydelse för 
 slamkvalitet och  gasproduktion.

 ■ Utredning av externslammet påverkan på 
slamkvaliteten.

 ■ Användning och utvärdering av det nyligen 
framtagna substratverktyget för att kontrollera 
externa substrat och interna strömmar.

 ■ Information till leverantörer av substrat om 
metallinnehållet i de olika substraten.

Forts...
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 ■ Studiebesöksverksamhet vid Himmerfjärds-
verket med totalt 2 095 besökande under året.

 ■ I Botkyrka kommun har man bland annat 
 besökt butiker som säljer konstnärsfärg och 
informerat samt delat ut broschyren ”Måla 
utan att skada miljön” och besökt industri-
områden med biltvättar tillsammans med 
 miljö enheten och där informerat om hur de 
ska tänka kring det som går ut i avlopp samt 
tagit in kemikalielistor.

 ■ I Salem har man bland annat besökt fem 
 verksamheter med kombinerad verkstad/
biltvätt tillsammans med tillsynsmyndigheten 
och samtidigt följt upp arbetet med inrappor-

tering av kemikalielistor. Samtidigt kontrolle-
rades biltvättarnas utsläpp.

 ■ I Södertälje har man bland annat följt upp 
prioriterade C- och U-verksamheter gällande 
kemikalieförteckningar, utrett olje utsläpp 
till pumpstationer, lämnat ut information till 
verksamheterna uppströms i områden där 
mycket olja detekterats.

 ■ I Stockholm har man bland annat utfört prov-
tagningar och spårningar i ledningsnätet och 
gjort informationsinsatser till studie förbund 
och skolor angående kadmium i konstnärs-
färg. 

Forts...
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Avvattnat slam
Ragn-Sells hanterar allt avvattnat slam som 
lämnar reningsverket och avyttras till bland 
annat jordbruk och jordtillverkning. Se vidare 
emissions deklaration och Bilaga B.

Återanvändning av slam är både miljöriktigt 
och lämpligt, och uppfyller de nationella och 
regionala miljömålen för slamanvändning. Slam-
kvaliteten för slam från Himmerfjärdsverket 
uppfyller metallkraven enligt gällande regelverk 
och de rekommenderade riktlinjer som gäller för 
de organiska miljögifterna. Föroreningsinnehål-
let 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 verksam-
hetens resurser för uppströmsarbete utökats. 
Huvudsyftet med uppströmsarbetet är att 
långsiktigt förbättra slamkvaliteten genom att 
begränsa utsläpp av ovidkommande ämnen och 
föroreningar till spillvattensystemet.

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 vill-
kor för resthalter av fosfor, kväve och BOD.  
Se vidare emissionsdeklaration.

Gasproduktion och användning
Biogasproduktionen 2015 är något lägre än 
2014. Totalt producerades 7,9 MNm3 biogas, 
med metan halten runt 63 %. Av den totala 
gasproduktionen har 60 % förädlats till fordons-
gas, 19 % användes till drift av gasmotorn, 4 % 
användes till drift av slamtorken, 14 % användes 
till uppvärmning i pannorna och 3 % har fack-
lats. Produktionen av fordonsgas uppgick till 2,5 
MNm3. Transporter till verket för gasproduktion 
består främst av transporter med organiskt 
material och transporter från verket består av 
uppgraderad biogas.

Transporter 
Transporter till och från verket låg på ca 4300 
st. under 2015. Antalet transporter för verksam
heten redovisas i bilaga F. Transport av orga-
niskt material till verket har minskat med 200 
transporter jämfört med 2014 mycket beroende 
på minskat mottag av drav. Antalet transporter 
av fällningskemikalier och slamtransporter från 
verket har ökat, vilket beror på ändrade drift-
förhållanden under året jämfört med tidigare år. 
Under 2015 har det totala antalet transporter till 
och från verket minskat med 2 % i förhållande 
till 2014. Antalet lättare transporter uppskattas 
till 2–3 per dag, under årets 260 arbetsdagar.  
Ca 80% av Syvabs egna fordon drivs med biogas.

16.  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 
 åtgärder detta eventuellt har resulterat i.

Forts...
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Processkemikalier
Processkemikalierna tillsätts i reningsprocessen 
och är nödvändiga för att nå de reningskrav som 
ställs. I bilaga G redovisas mängden inköpta 
processkemikalier under 2015 samt i bilaga H 
redovisas en förteckning över klassificering av 
använda processkemikalier. Förbrukningen av 
processkemikalier under 2015 har minskat för 
järnsulfat och ökat för polyaluminiumklorid 
jämfört med tidigare år pga. processanpassning. 
Uppgången av natriumhypoklorit beror på fler 
antal skivdiskfilter att tvätta. Natriumhypoklorit 
används vid rengöring av skivdiskfilter. Afranil 
som är skumdämpare har ökat under 2015 jäm-
fört med tidigare år pga. ökad förbrukning av 
polymer som används inom slambehandlingen. 
Afranil tillsätts tillsammans med polymeren.

Energi
Den totala energianvändningen (inklusive el-
energi och gas) för verket låg under 2015 på 44 
GWh, vilket ligger inom normal energianvänd-
ning för verket de senaste åren. Minskningen av 
energi för 2014 berodde på den utslagna kväve-
reningen, då luftmängdbehovet minskades under 
första halvåret.

Verksamheten förbrukar elenergi dels för upp-
värmning och dels för drift av reningsprocesser 
och biogasproduktion samt till pumpning 
av avloppsvatten. Energi från rötgas återan-
vänds så långt som möjligt till produktion av 
fordonsgas, drift av de interna anläggnings-
delarna gasmotor och slamtork samt till upp-
värmning. Eventuellt överskott av gas facklas 
bort. Energianvändningen     för el, olja och gas 
  redovisas i bilaga I. 

Renvatten 
Renvatten levereras från Botkyrka kommun och 
den registrerade vattenförbrukningen har för 
2015 uppgått till 39 000 m3.  Vattenförbrukning-
en vid reningsverket sker i huvudsak för sanitära 
ändamål, disk, tvätt och kemikalie beredning. 

Köldmedia 
Kylgruppen AB, ett certifierat företag med 
 certifieringsnummer C565, har utfört den  årliga 
kontrollen av samtliga anmälnings pliktiga 
 aggregat. Kontrollrapport översänds separat till 
tillsynsmyndigheten. Se förteckning i Bilaga J.

Grödinge den 31 mars 2016
Syvab

Carl-Olof Zetterman
VD

Forts...
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Bilaga A
Kontroll av lakvatten från slamupplag

År
Konduktivi-
tet, mS/m

Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2009 164 37,8 89,5

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
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År
Konduktivi-
tet, mS/m

Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2009 186 10,9 41,2

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

År
Konduktivi-
tet, mS/m

Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2009 49 < 1 2,68

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

Konduktivitet, mS/m

Koppar, ug/l

N-tot, mg/l

Forts...
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Konduktivitet, mS/m

Koppar, ug/l

N-tot, mg/l
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År
Konduktivi-
tet, mS/m

Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2009 74,1 2,92 0,52

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

År Konduktivi-
tet, mS/m

Koppar, ug/l N-tot, mg/l

2009 63 < 1 < 0,11

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 0,34

Forts...
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Slamproduktion i ton TS 2009–2015
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Avvattnat slam 4 718 4 864 6 976 7 027 5 220 5 466 * 5 537

Torkat slam 443 977 122 202 1165 477 421

Summa 5 161 5 841 7 098 7 229 6 385 5 943 5 958

Avsättning för avvattnat slam i ton TS 2009–2015
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Andel 

(%) 2015

Lantbruksspridning 2 061 601  338 1 152 646 816 15

Deponiåterställning 1 725    2 121    

Jordtillverkning 807 260  1 290 306 1 691 928 17

Försöksverksamhet 10        

Förbränning    60 17  ** 317 6

Deponering   2 509  179    

Golfbanor         

Till mellanlager inför lant-
bruksspridning

115 4 003 4 467 5 541 1 445 3 128 *** 3 299 62

Summa 4 718 4 864 6 976 7 229 5 220 5 465 * 5 360 100

Avsättning för torkat slam i ton TS 2009–2015
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Andel 

(%) 2015

Till mellanlager  101 122  179    

Skogsbrukspridning 185 755       

Lantbrukspridning 258 121  240 543 477 421 100

Jordtillverkning     273    

Deponering     170    

Summa 443 977 122 240 1 165 477 421 100

*  177 ton TS  har avdunstat under lagring 2015 enl Ragnsells, ca 3,2 % av årets produktion.

**   2 veckors sammanhängande förbränningsförsök utfört för att utreda hur pannan påverkas 
av slamförbränning under längre tid.

***  Allt avvattnat slam hygieniseras i 6 månader före spridning.

Bilaga B
Slam
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Låggradigt renat avloppsvatten från Himmerfjärdsverket 2015 
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

15 – 16/1 3 1 800 Nederbörd och snösmältning

25 – 27/2 9 54 194 Snösmältning

2 – 4/3 10 68 950 Nederbörd och snösmältning

2 – 4/4 14 31 474 Nederbörd

Totalt 2015 156 418

Låggradigt renat avloppsvatten från Himmerfjärdsverket 2015 
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

16/1 3 27 000 Nederbörd

17/5 20 1 300 Nederbörd

30 – 31/5 22 9 500 Nederbörd

10/7 28 2 300 Nederbörd

15/9 38 700 Nederbörd

Totalt 2015 40 800

Orenat avloppsvatten från Pilkrogs pumpstation 2015
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak

22/1 4 500 Rörbrott på trycksida pump.

21/4 17 36 Jämnt flöde hälls ut från Pilkrog för att genomföra  kalibrering 

av flödesmätare på Himmerfjärdsverket.

14/10 42 800 Himmerfjärdsverkets inflöde var avstängt pga  ombyggnation 

av grovreningen.

Totalt 2015 1 336

Driftstörning i verket, förbiledning denitrifikation och filtersteg (mg/l)
Datum Vecka BOD PTOT NTOT NH4N COD TOC Volym m3

14/9 38 4,1 0,71 26 2,4 41 12 11 500

Driftstörning i verket, förbiledning denitrifikation och filtersteg (ug/l)
Datum Vecka Pb Cd Hg Cu Cr Ni Zn

14/9 38 < 0,5 < 0,5 < 0,2 3,8 < 0,9 4,4 15

Bilaga C
Anmälda bräddningar
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Bilaga D
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 E
Avfallsmängder

Avfall för externt omhändertagande 2009–2015
Avfallstyp Ewc-kod 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Transportör Mottagare

Brännbart, ton 191210 12,5 7,9 10,94 6,08 6,14 6,5 19,2 Foria SRV

Utsorterat,  
brännbart, ton

191210 5,6 7,0 23,4 24,88 35,92 37,56 39,24 Stena Stena

Återvinning av 
 returpapper, m3

200101 0,74 1 3 8 1 Stena Stena

Förpackningsrejekt, 
brännbart, ton

191210 400,5 455,96 378,88 423,52 294 Telge  
Återvinning

Telge  
Återvinning

Återvinning av metall-
förpackningar, m3

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

Grovsorterat, ton 200199 10,84 Stena Stena

Blandat, osorterat, ton 200199 6,7 2,2 1,62 1,7 3,42 3,08 14 Foria Telge  
Återvinning

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

Återvinning av 
 wellpapp, m3

200101 1,32 1,91 1,48 2,45 1,4 Stena Stena

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

Järnskrot, ton 170405 7,3 0,6 1,04 7,41 6,65 35,11 Stena Stena

Elektronik, ton 160213 1,9 2 1,79 3,42 Stena Stena

Aluminium, ton 170402 0,5 0,91 1,28 0 Stena Stena

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

Lysrör, antal 200121 300 400 400 500 500 500 500 Foria SRV

Färgrester, kg 80111 0,38 0 Stena Stena

Kylmöbler, antal 160211 1 0 Stena Stena

Trä, övrigt, ton 170201 5,16 0 Stena Stena

Industriavfall,  osorterat, 
ton

170904 7,9 2,8 4,7 14,08 48,54 17,62 10,84 Stena Stena

Industrislam, ton 29,10 0 Stena Stena

Gatubrunnsslam, ton 200303 4,40 0 Foria

Blandat grov,  
metall, trä

170904 0,6 0 Foria Telge  
Återvinning

Spillolja, ton 130205 1,50 1,0 1,8 2,07 2,7 Stena Stena

Oljefilter, kg 160107 0,1 0 SRV SRV

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

Reagenskyvetter, kg 160506 110 250 245 Schenker HachLange
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Antal transporter 2009–2015
Typ av transport 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fällningskemikalie 73 55 69 75 70 65 91

Polymer 18 26 25 25 26 30 30

Metanol 50 50 50 50 56 49 53

Övriga kemikalier 23 22 20 20 20 20 20

Slamtransporter 626 110 560 818 528 650 713

Avfall 29 27 80 80 100 65 85

Lättare godstransporter 520 520 520 700 700 700 700

Organiskt avfall 139 657 2 200 1 860 2 640 2 460 2 254

Fordonsgas 128 240 360 580 415 415 395

Totalt 1 606 1 707 3 884 4 208 4 555 4 454 4 341

Inköpta mängder i ton/år 2009–2015
Produktnamn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Produktnamn 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Järnsulfat 1 970 1 599 1 860 2 073 2 314 1 892 1 751

Polyaluminiumklorid 314 312 82 238 335 476 860

Polymer 48 60 55 176 101 78 95

Fosforsyra 24 48 54 50 48 49 49

Metanol 1 660 1 575 1 612 2 340 1 812 1 607 1 788

Svavelsyra 24 25 30 32 0

Nutriox 89 74 66 60 91 99 75

Natriumhypoklorit 1,1 0,3 2,8

Afranil 2 7 12

Bilaga F
Transporter

Bilaga G
Kemikalieförbrukning
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Bilaga H
Kemikalieförteckning

Processkemikalier

Produktnamn
Kemiskt namn 
och beteckning

CAS-nr Riskfraser

PRIO-ämne
U = Utfasnings-
ämne, R = Risk-
minsknings-
ämne

Användnings område

Hepta Järnsulfat 
FeSO4*7H2O

7782-63-0 R22 _ Fällningskemikalie för fällning 
av fosfor vid kemisk rening

Pluspac Ekoflock 
Polyaluminium-
klorid

Aluminiumklorid 
AlCl3

1327-41-9 R36/38  
R66

_ Fällningskemikalie vid 
 fosforrening och flocknings-
kemikalie för  bekämpning av 
skum och flytslam i biosteget

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

Fosforsyra Fosforsyra H3PO4 7664-38-2 R34 _ Näringslösning för 
 de nitrifikationsbakterier vid 
kväverening

Metanol Metanol  CH3OH 67-56-1 R11 R39/ 
23/24/25

R Kolkälla för denitrifikation av 
nitrat vid kväverening

Svavelsyra Svavelsyra H2SO4 7664-93-9 R35, R37,  
R14

_ Rengöringskemikalie för av-
dödning av organiskt material i 
sandfilter.

Nutriox Kalciumnitrat 
Ca(NO3)2

10124-37-5 R22, R8 _ För syresättning av tryckled-
ning från Järna, för att undvika 
uppkomst av svavelväte

Natriumhypo klorit Natriumhypoklorit 
NaClO

7681-52-9 R 31 R34 _ Rengöringskemikalie till skiv-
diskfilter

Afranil Afranil 7732-18-5 inga _ Skumdämpare vid  avvattning 
av slam
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Energianvändning i MWh 2009–2015
År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Elförbrukning 22 800 25 200 26 000 28 500 25 900 25 000 26 100

Oljeförbrukning EO1 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Bilaga I
Energiförbrukning

Bilaga J
Köldmedia

Förteckning över anmälningspliktiga aggregat
Aggregat Kod Köldmedium CO2 ekvivalenter Fyllnadsmängd kg Kontrolldatum

KA1 L R417A 18,77 8 2015-01-14

KA2 L R407C 7,10 4 2015-01-14

KA4 L R407C 5,32 3 2015-01-14

KA5 L R407C 7,98 4,5 2015-01-14

KA6 L R407C 8,16 4,6 2015-01-14

KA8 L R407C 12,77 7,2 2015-01-14

KA14 L R410A 7,83 3,75 2015-01-14
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Bilaga K
Analyser utgående vatten 2015

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

Januari 3,5 32 11 0,23 4,2 0,28

Februari 6,5 30 11 0,26 6,1 0,23

Mars 7,6 35 11 0,30 5,9 0,41

April 5,5 35 11 0,28 5,9 0,20

Maj 6,8 32 11 0,30 6,5 0,08

Juni 6,2 33 11 0,37 6,6 0,28

Juli 5,9 35 11 0,37 6,2 0,56

Augusti 6,6 33 12 0,42 6,2 0,75

September 8,1 31 10 0,29 11 1,95

Oktober 9,5 37 12 0,32 12 3,95

November 7,8 35 12 0,32 8,7 1,02

December 7,9 35 13 0,32 9,1 0,15

Kvartal 1 6 33 11 0,27 5,4 0,31

Kvartal 2 6 33 11 0,32 6,3 0,17

Kvartal 3 7 33 11 0,37 7,6 1,06

Kvartal 4 8 36 12 0,32 9,8 1,65

2015 6,8 34 0,32 7,3

Villkor 8 70 - 0,4 8 -
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Utgående behandlat avloppsvatten, halter i mg/l
Månad Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni

Jan < 0,1 < 0,1 1,3 38 69 1,3 4,3

Feb < 0,1 < 0,1 < 0,5 8,4 26 < 1,0 4,1

Mars < 0,1 < 0,1 < 0,5 7,0 26 < 1,0 3,4

April < 0,1 < 0,1 < 0,5 14 18 < 1,0 4,5

Maj < 0,1 < 0,1 < 0,5 7,3 15 < 1,0 3,8

Juni * < 0,02 < 0,05 < 0,5 7,8 12 < 0,9 4,2

Juli < 0,02 < 0,05 < 0,5 8,5 28 < 0,9 3,5

Aug < 0,02 < 0,05 < 0,5 7,2 10 < 0,9 3,6

Sep < 0,02 < 0,05 < 0,5 7,1 12 < 0,9 3,5

Okt < 0,02 < 0,05 < 0,5 7,4 13 < 0,9 4,4

Nov < 0,02 < 0,05 < 0,5 6,4 18 1,0 4,4

Dec <0,02 < 0,05 < 0,5 9,0 16 < 0,9 4,2

2015 < 0,1 < 0,1 0,6 11 22 1,0 4,0

*nytt lab from juni 2015
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