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1 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
 

1.1 Allmänt  
 

Syvab är ett kommunalt bolag som ägs av tre kommuner; 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 flertal 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 slambehandling vid framställning av 
bionäring.  
Anläggningsdelarna och verksamheten är beläget på södra delen av Näslandet i Botkyrka 
kommun. Fastighetsbeteckning Hörningsholm 2:45. Recipienten för renat och behandlat 
avloppsvatten är Himmerfjärden söder om Näslandet. 
Verksamheten har under 2012 omfattat mottagning och rening av avloppsvatten från ägarna, en 
ökad verksamhet för mottagning och behandling av organiska restprodukter, en ökad tillverkning 
av fordonsgas och en ökad produktion av rötat och avvattnat slam.  
 
Tillsynsmyndigheten har i delegationsbeslut (2010-02-26) beslutat att tillsyn enligt miljöbalken ska 
omfatta följande verksamheter: 
 

 Avloppsanläggning med en anslutning av mer än 100 000 personekvivalenter (90.10) 

 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt 
(40:60) 

 Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 m3 flytande motorbränsle eller 
mer än 1 miljon Nm3 gas avsedd som motorbränsle (50:20) 

 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda 
mängden är större än 10 ton per kalenderår (90:170-1) 

 
 

1.2 Förändringar under året  
Mark och miljödomstolen har fastställt följande villkor: Utsläppen av kväve och fosfor får inte 
överskrida följande begränsningsvärden (årsmedelvärden) fr.o.m. 2013 
Totalfosfor 0,4 mg/l  
Totalkväve 8 mg/l 
 
Mark och miljödomstolen har lämnat Syvab tillstånd att höja utsläppspunkten för renat 
avloppsvatten från Himmerfjärdsverket från 25 meters djup till 10 meters djup och låta den höjda 
utsläppspunkten bestå, dock längst till och med 31 december 2013. 
 

1.3 Anläggningsdelar och reningsprocesser  
 
Himmerfjärdsverket renar avloppsvatten i en konventionell anläggning med mekanisk, kemisk- 
och biologisk rening samt slutpolering. Det slam som uppkommer vid vattenreningen behandlas 
genom rötning och avvattning. Externt organiskt material samrötas med reningsverksslam i 
befintliga rötkammare. Det material som behöver hygieniseras innan samrötning värmebehandlas 
i en separat hygieniseringsanläggning. De olika anläggningsdelarna, reningsstegen och 
funktionerna framgår dels i en övergripande beskrivning av de olika reningsprocesserna i bilaga A 
och dels av processbilden i bilaga B.  
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1.4 Upptagningsområde och tunnelsystem  
 
Himmerfjärdsverket tar emot och renar avloppsvatten från hela eller delar av sex kommuner i 
sydvästra Storstockholm. Avloppsvattnet transporteras med självfall till reningsverket via ett 
tunnelsystem som är ca 50 km långt. Syvab äger inte något ledningsnät eller pumpstationer i 
anslutningskommunerna, med undantag för två pumpstationer: en i Pilkrog i Södertälje och en i 
Eolshäll i Stockholm. Upptagningsområdet och tunnelsystemet framgår av bilaga C. 

 

 

1.5 Pumpstationer   
 
Pumpstationen i Pilkrog betjänar Järna samhälle. Bräddning vid pumpstationen förekommer 
normalt inte då den är överdimensionerad. Normalflödet är 10-15 % av pumpkapaciteten på 24 
000 m3/d. Transporten från pumpstationen till reningsverket sker i en total ledningslängd av 
7100 meter där dykarledningen under Järnafjärden är dubblerad. 
Pumpstationen i Eolshäll betjänar delar av sydvästra Stockholm. Anslutningsområdet ligger NV 
om E4/E20 från och med Liljeholmen i norr till och med Mälarhöjden i söder. Normalflödet är 
ca 25-30 % av installerad pumpkapacitet på 77 000 m3/d varför bräddning vid normal drift inte 
sker. Vid mycket höga flöden kan befintliga försedimenteringsbassänger användas som 
utjämningsmagasin. Avloppsvatten från Eolshäll pumpas in i tunnelsystemet vid Bredäng. 

 

 

1.6 Anslutning och flödesförhållanden  
 
Antalet anslutna personer till reningsverket under 2012 har varit 294 400. Antalet anslutna har 
under de senaste åren stadigt ökat med 1-2 % per år. Fördelningen av antalet anslutna personer 
och uppmätta flöden av avloppsvatten mellan kommunerna samt variationen sedan 2006 framgår 
tabellen nedan. Antalet anslutna är beräknade som medeltal mellan den 1 januari innevarande år 
och den 1 januari nästkommande år. 
Totalt tog Himmerfjärdsverket under 2012 emot en avloppsmängd på 42,1 miljoner m3 
(motsvarar ett dygnsmedelsflöde på 114 800 m3/d). Årsmedelflödet sedan 2006 har varierat 
mellan 93 700 och 114 800 m3/d. Variationer i årsmedelflödet är till stor del beroende av 
mängden nederbörd under respektive år. Debiterad renvattenförbrukning för 2012 uppmättes till 
241 l/pd, vilket motsvarar 71 000 m3 spillvatten per dygn. Utspädningsgraden med anledning av 
ovidkommande vatten, som inläckage och tillförsel av dagvatten blir 1,6 för 2012. 
Avloppsmängden från de tre största kommunerna, Södertälje, Stockholm och Botkyrka, uppgår 
tillsammans till 83 % av den totalt tillförda mängden avloppsvatten till reningsverket. 
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1.6.1 Anslutna och avloppsflöde 
 

 

Antal anslutna 2006– 2012 

 
Kommun 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Andel i % 
2012 

Botkyrka 75 550 76 372 76 920 77 547 81 084 83 373 84 473 28,7 

Salem 14 250 14 550 14 800 14 900 14 975 15 225 15 492 5,3 

Södertälje 74 045 72 440 72 663 72 155 72 478 73 260 74 037 25,1 

Nykvarn 6 125 6 181 6 221 6 255 6 310 6 396 6 438 2,2 

Stockholm 79 008 81 222 83 394 85 335 87 515 89 959 91 445 31,1 

Huddinge 19 809 20 058 20 605 21 350 21 626 22 200 22 534 7,7 

Summa 268 787 270 823 274 602 277 479 283 987 290 412 294 419 100 

Inte anslutna 5 758 8 521 9 186 11 245 11 357 12 036 10 608 3,6 

 
 

Årsmedelflödet i m3/d, 2006 - 2012 

 
Kommun 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Andel i % 
2012 

Botkyrka 23 218 20 622 23 153 22 481 22 862 22 107 23 974 21 

Salem 3 003 2 718 2 979 2 630 2 917 2 739 3 020 3 

Södertälje 28 326 27 846 27 964 25 406 29 380 27 892 28 320 25 

Nykvarn 1 567 1 553 1 761 1 570 1 802 1 570 2 049 2 

Stockholm 28 984 26 415 32 251 32 386 32 327 32 111 40 813 36 

Huddinge 8 088 8 690 10 619 9 013 9 487 9 404 14 666 13 

Tillskott 6 756 5 832 9 700 9 299 13 833 14 723 15 489 13 

Summa 99 942 93 676 108 427 102 785 112 608 110 547 114 800 100 

 
 

1.7 Industribelastning  
Den uppskattade och beräknade industrianslutningen av processavloppsvatten uppgår till 50 000-
60 000 personekvivalenter. Här bidrar framförallt två större verksamheter till merparten av den 
industriella belastningen; Spendrups och Crane. Flödesbelastningen från enbart Spendrups och 
Crane uppgår till 5 % medan flödesbelastningen från övrig industriell verksamhet uppskattas till 
mellan 2 till 3 %. 
 
 

1.7.1 Antal industrianslutningar  
 

 

Antal tillståndspliktiga verksamheter 

 
Kommun A-verksamhet B-verksamhet C-verksamhet 

Botkyrka 1 1 17 

Salem 0 0 10 

Södertälje 2 1 62 

Stockholm/Huddinge 1 3 15 

Nykvarn 0 0  

Totalt 4 5 104 
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1.8 Verksamhetens huvudsakliga miljöpåverkan  
 
Himmerfjärdens största miljöpåverkan är på recipienten. Verksamheten ger upphov till utsläpp av 
näringsämnen till recipienten (Himmerfjärden) i renat avloppsvatten och utsläpp av växthusgaser 
till luft från värmepannor, gasmotor, slamtork och från uppgraderingsanläggning. Syvabs 
huvudsakliga uppgift är att skydda recipienten från övergödning vid utsläpp av avloppsvatten och 
att säkerställa en optimal drift och processfunktion av reningsanläggningen. Kvävereningssteget 
medför återföring av kvävgas till luft. Drift av reningsverket kräver resurser i form av elektrisk 
energi och förbrukning av processkemikalier, där användning av metanol som kolkälla och 
järnsulfat som fällningskemikalie dominerar. Utsläpp till vatten och luft samt resursförbrukning 
redovisas i separata tabeller och sammanställningarna under respektive underrubrik. 
 
 
 

2 GÄLLANDE TILLSTÅND se bilaga D 

Samtliga tillstånd för miljöfarlig verksamhet, hantering av brandfarlig vara samt övriga tillstånd se 
bilaga D. 
 
 
 

3. Anmälningspliktig verksamhet 
 
3.1 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, Seveso 
 
Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket meddelat ett föreläggande om att före den 7 juni 2010 
redovisa vidtagna och planerade åtgärder enligt lagen om allvarliga kemikalieolyckor. Bolaget har i 
en skrivelse meddelande myndigheterna de beslut bolaget fastställt och redovisat en åtgärdsplan. 
 
3.2 Uppgraderingsanläggning för framställning av fordonsgas 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun har i delegationsbeslut meddelat bolaget ett 
föreläggande om försiktighetsmått gällande anmälan om uppförande av en anläggning för 
uppgradering av biogas till fordonsgas vid Himmerfjärdsverket. Beslutet meddelades 2008-12-05.  
 
 
 
 

4 PÅGÅENDE ÄRENDEN  
 

Syvab har under 2012 påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan för omprövning av hela 
verksamheten. Under 2012 har bland annat utökat samråd hållits. Preliminärt kommer ansökan 
att lämnas in under innan sommaren 2013. 

En tillståndsansökan är aktuella för beslut under 2013 – tillstånd för framställning av gasformigt 
bränsle.  
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5 TILLSYNSMYNDIGHET   
 

Förteckning över tillsynsmyndigheter 
 
5.1 Himmerfjärdsverket 

 Miljöfarlig verksamhet: Botkyrka kommun, Miljöförvaltningen 

 Brandfarlig vara:  Södertörns brandförsvarsförbund 

 Allvarliga kemikalieolyckor: Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket 

 Animaliska biprodukter: Jordbruksverket 
 
5.2 Pumpstation i Eolshäll  

  Miljöfarlig verksamhet: Stockholms kommun, Miljöförvaltningen 
 

Pumpstation Pilkrog 

 Miljöfarlig verksamhet: Södertälje kommun, Miljöförvaltningen 
 
 
 

6 VERKSAMHETENS OMFATTNING 
 

6.1 Kapacitet och maximal veckobelastning  
 
Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3/d beräknat som årsmedelvärde, vilket 
motsvarar 5 417 m3/h. Reningskapaciteten på Himmerfjärdsverket är beräknat på den hydrauliska 
belastningen. Hydrauliska kapaciteten är begränsad till 6 000 m3/h för att erhålla en effektiv 
denitrifikation. Nitrifikationen kan under kortare perioder belastas i högre grad, vid exempelvis 
ökat flöde under nederbördsperioder. Den maximala flödeskapaciteten under kortare tidsperioder 
är reglerat till 8 000 m3/h. Högre flöden kan innebära en risk för bräddning av låggradigt renat 
vatten. Bräddning vid mer än 8 000 m3/h är nödvändigt för att avlasta och säkerställa en väl 
fungerande nitrifikation. Under 2012 uppgick den maximala veckobelastningen för flöde till 8 040 
m3/h.  
 
BOD-belastningen på Himmerfjärdsverket uttryck i mg/p,d är lägre än det teoretiska på 70 
mg/p,d, vilket beror på att mycket organiskt material bryts ned i den fem mil långa tunneln. 
Faktisk uppmätt inkommande BOD jämfört med antalet anslutna personer visar att 
Himmerfjärdsverket 2012 belastades med 51 g BOD/p,d.  
 
Den maximala veckobelastningen uttryckt i BOD under 2012 baserat på flödesmätning, BOD-
halter och den teoretiska belastningen på 70 g/p,d är 440 000 pe.  
 

6.1.1 Specifika belastningsvärden  
 
Vid jämförelse med schablonvärden motsvarar inkommande avloppsvatten ett spillvatten som i 
huvudsak domineras av hushållspillvatten med ett relativt begränsat bidrag av tillskottsvatten och 
där användningen av fosfor minskar bland hushållskemikalierna. 
Den lägre fosforhalten i schablonen motsvarar en belastning till reningsverk om enbart fosfatfria 
hushållskemikalier används. 
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Uppmätt specifik belastning 

 
Mätparameter 2005 2010 2011 2012 Schablonvärden Referens 

Anslutna (1 jan) 262 000 279 000 288 000 294 400   

Flöde (m3/d) 97 100 112 600 110 600 114 800   

Renvatten (l/pd) 248 242 242 241 230 (180-280) SV U1 2007 

Utspädningsgrad 1,5 1,7 1,6 1,6 1,5 - 2 SV U1 2007 

BOD-7 (mg/l) 180 180 150 137 280 (150-350) NFS 2006:7 

BOD-7 (g/pd) 67 73 58 51 70 SV U1 2007 

COD-Cr (mg/l) 400 470 380 368   

COD (g,pd)    138   

P-tot (mg/l) 5,7 5,4 3,8 3,3 12 (5-15) NFS 2006:7 

P-tot (g/pd) 2,1 2,2 1,5 1,3 1,6 - 2 NFS 2006:7 

N-tot (mg/l) 34 37 35 33 80 NFS 2006:7 

N-tot (g/pd) 13 15 13 12 14 NFS 2006:7 

 
 

6.2 Produktion  
 

Ett mått på verksamhetens produktionsomfattning kan redovisas som tillgänglighet, drifttider, 
behandlad mängd avloppsvatten, producerad mängd fordonsgas, producerad mängd rötat slam 
och mottagen mängd externt organiskt material. Mottagen mängd externt organiskt material 
redovisas i tabell 6.5.2. 
Totalt har Himmerfjärdsverket under 2012 renat 42,1 miljoner m3 avloppsvatten samt producerat 
7 229 ton TS avvattnat och rötat slam, 2,5 miljoner Nm3 fordonsgas och behandlat 40 500 ton 
substrat. Verksamhetens produktionsomfattning har främst ökat med avseende på mottagen 
mängd externt organsikt material och därmed produktion av fordonsgas  

 

6.3 Drifttider  
 

Anläggningens drift och reningsprocesser för avloppsrening och slamhantering, samt 
driftövervakning och kontroll har pågått kontinuerligt dygnet runt under hela året. Anläggningen 
för torkning av slam har varit avstängd, då bolaget valt att prioritera produktion av fordonsgas 
när efterfrågan av torkat slam är begränsat. Uppgraderingsanläggningen för rötgas till fordonsgas 
har under verksamhetsåret 2012 varit i drift hela året. Leverans, mottagning och behandling av 
externt organiskt material har pågått regelbundet under verksamhetsåret.   
 
 
 

6.4 Avloppsbelastning  

 
Den behandlade mängden avloppsvatten för 2012 uppgår i genomsnitt som årsmedelvärde till 
114 800 m3/dygn med en dygnsvariation mellan 73 000 och 193 000 m3/dygn. Inkommande 
mängd avloppsvatten är något större än tidigare år, vilket beror på att 2012 var ett mycket blött 
år. Tillståndet medger mottagning och behandling av avloppsvatten till en mängd av 130 000 
m3/d som årsmedelvärde. 2012 års avloppsvattenmängd uppgår till 88 % av tillståndsgiven 
mängd. 
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6.4.1 Avloppsmängd  
 

 
Behandlad avloppsvattenmängd 2006 – 2012 

 
År 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medelflöde 
m3/dygn 

99 900 93 700 108 400 102 800 112 600 110 600 114 800 

Mängd 
Mm3/år 

36,5 34,2 39,7 37,5 41,1 40,4 42,1 

 
 

6.5 Mottagning av organiskt material  
 
Förutsättningen för en hög gasproduktionen är emottagande av externt organiskt material. Under 
året har ytterligare avtal slutits med leverantörer och under 2012 mottogs 40 500 ton. Under 2012 
uppgick den organiska belastningen på rötkammarna till totalt ca 2,95 kg/m3/d fördelat på den 
tre inkommande flödena, primärslam 1,14 kg/m/d, flotationsslam 0,62 kg/m3/d och externt 
organiskt material 1,19 kg/m3/d.  
 
 

6.5.1 Kategorier av organiskt material 
 

 
Mängd organiskt material 2010 – 2012 

 
Substrat Mängd (ton) 2010 Mängd (ton) 

2011 
Mängd (ton) 
2012 

Andel (%) 2012 

Tensider 1 400 380   
Sojaolja 1 800 1 300 1 123 2,7 
Kasserade drycker och läsk 500 2 400 1 542 3,8 
Äggpulver och ägguleproteiner  1 000 590 420 1,0 
Alkohol 560 750 670 1,6 
Fett 4 500 8 300 7 316 17,9 
Sirap 390    
Drav  7 900 12 096 29,6 
Jäst  1 300 2 113 5,2 
Övrigt organiskt material 320 720 1 592 3,9 
Mjölk och mejeriprodukter  3 600 2 963 7,3 
Matavfall 2 100 9 500 7 302 17,9 
Förpackade matrester  210 331 0,8 
Fruktrester 370 1 900 1 001 2,5 
Externt slam 240 2 600 2 386 5,8 
Summa (exklusive slam) 12 900 38 800 40 855 

 
100 
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7 UTSLÄPP TILL VATTEN  
 

7.1. Utsläppskontroll 
Samtliga gränsvärden har underskridits under 2012. Riktvärdet för BOD7 överskreds för andra 
kvartalet då utgående halt uppgick till 8,5 mg/l.  
 
Utsläppskontrollen sker i enlighet med Naturvårdsverkets direktiv och riktlinjer för kontroll av 
utsläpp från reningsverk (NFS 1990:14) med avseende på provuttag, vattenanalys, mätutrustning, 
mätplats, underhåll, funktionskontroll och rapportering samt krav på utbildade provtagare och 
kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (NFS 1990:11). Från och med 2011 har Syvab 
anlitat ALcontrol och Eurofins för den obligatoriska utsläppskontrollen. 
Provtagningen har under året omfattat 365 dygnsprover, detta motsvarar en tillgänglighet på 100 
%. Resultat från de enskilda mätningarna och analysresultaten redovisas löpande varje kvartal. 
Sammanställning av årets utsläpp till vatten redovisas i tabellen nedan. 
Samtliga analysresultat redovisade som < underskrider analysmetodens detektionsgräns, vilket 
innebär att några generella slutsatser avseende ökningar eller minskningar utifrån dessa värden 
inte går att dra. 
 

7.1.2 Utgående halter 
 

 
Obligatorisk utsläppskontroll 

Analys av utgående vatten 

Årsmedelvärde 2006 - 2012 

 

 
Halt i mg/l 

 

Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal prov 

BOD 5,6 < 3,6 <3 5,5 6,6 6,6 7,7 48 dp + 5 hp 

COD 37 < 30 32 39 40 39 42 52 vp 

P-tot 0,49 0,24 0,27 0,27 0,35 0,36 0,36 52 vp 

N-tot 9 22 19 8,7 8,2 8,1 8,8 52 vp 

NH4-N 2,9 3,0 2,5 2,1 2,6 2,3 2,0 52 vp 

 

 
Obligatorisk utsläppskontroll 

Analys av utgående vatten 

Årsmedelvärde 2006 - 2012 

 

 
Halt i ug/l 

 

Metall 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal prov 

Hg <0,12 <0,13 <0,05 < 0,02 <0,02 <0,02 < 0,10 12 mp 

Cd <0,05 <0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,10 12 mp 

Pb <0,55 <1,3 <0,6 <0,6 <0,6 <0,5 < 0,50 12 mp 

Cu 4,3 11 15,6 11,6 11,1 9,56 7,6 12 mp 

Cr 0,6 2,4 <1,8 < 0,9 <0,9 <0,9 < 1,0 12 mp 

Ni 6,5 6,3 6,20 5,2 5,66 5,17 4,2 12 mp 

Zn 14 17 13,2 10,7 14,1 14,1 14,5 12 mp 
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Analys av särskilda villkorsparametrar 

Kvartals- och årsmedelvärde 2012 

 

Halt mg/l 
Ämne Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

 
År Villkor 

BOD7 8,4 8,5 7,9 6,5 7,7 8 

P-tot     0,36 0,5 

N-tot     8,8 10 

 

 
 

Analys av övriga parametrar i utgående vatten 

Årsmedelvärde 

2006 - 2012 

 

 
Halt i mg/l 

 

Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal prov 

TOC  12 10 9,9 11 12 13 52 vp 

Cl   71 67 52 76 85 2 vp 

F   0,34 0,22 0,17 0,24 0,28 2 vp 

SO4    66 51 68 81 2 vp 

Ca     38 39 39 12 mp 

 

 

 
Analys av övriga parametrar i utgående vatten 

Årsmedelvärde 

2006 - 2012 

 

 
Halt i ug/l 

 

Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal prov 

Co 2,4 1,5 1,36 1,73 1,63 1,80 1,45 2 vp 

Mn 50 42 34,0 65,8 56,2 58,5 51 2 vp 

Ag <1 <3 <0,5 < 0,5 <0,5 < 0,5 < 0,5 2 vp 

As    < 1 <1 <0,5 < 0,5 2 vp 

Bi      < 1 < 1 12 mp 

Mo      < 1,3 < 1,3 12 mp 

Sn      < 0,5 < 1 12 mp 

AOX   49 50 35 54 54 50 2 vp 

DEPH  <1,3 <1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,5 1 2 vp 

Fenol  <1 <0,10 <1 < 1 < 1 0,5 2 vp 

Oktylfenol  <0,01 <0,01 < 0,012 < 0,01 < 0,01 0,1 2 vp 

Nonylfenol  <1,0 0,297 < 0,157 < 0,1 < 0,108 0,1 2 vp 
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7.2 Provtagning och analys av bräddvatten  
 
Bräddning förekommer dels i pumpstationerna (Eolshäll och Pilkrog) och dels vid 
Himmerfjärdsverket som låggradigt renat avloppsvatten. Förekommande bräddningar under året 
har anmälts till tillsynsmyndighet och i förekommande fall vid pumpstationerna till miljökontoret 
i den aktuell kommun där bräddning skett. Tabellen nedan redovisar en sammanställning över 
anmälda bräddningar samt skäl till bräddning under 2012. 
Provtagning av bräddat vatten vid Himmerfjärdsverket sker som ett samlingsprov för varje vecka 
som bräddning förekommer. Analys av bräddat vatten från Himmerfjärdsverket har under 2012 
genomförts på 8 samlingsprover. Medelvärdet för 2012 redovisas i tabellen nedan tillsammans 
med resultat från tidigare år för inkommande obehandlat avloppsvatten och utgående behandlat 
avloppsvatten. Den begränsade andelen bräddat vatten 0,065 Mm3 i förhållande till den totala 
mängden utsläppt vatten på 42,1 Mm3 (andelen utgör ca 0,15 %) och de reducerade halterna i 
låggradigt bräddvatten, medför att den ökade belastningen på recipienten från bräddat vatten är 
att anses som försumbara. Samtliga analysresultat redovisade som < underskrider analysmetodens 
detektionsgräns, vilket innebär att några generella slutsatser avseende ökningar eller minskningar 
utifrån dessa värden inte går att dra. 
 
 
 

7.2.1 Analys av bräddvatten  
 

 
 

Analys av bräddat avloppsvatten 2010-2012 

Näringsämnen, halt i mg/l 
Försedimenterat 

Ämne 2010 2011 2012 

BOD 40 55 39 

COD 122 134 121 

P-tot 1,5 1,6 1,4 

N-tot 20 21 19 

NH4-N 13 16 15 

 

 
 

Analys av bräddat avloppsvatten 2010-2012 

Metallhalter i ug/l 
Försedimenterat 

Ämne 2010 2011 2012 

Hg <0,02 <0,1 <0,1 

Cd <0,05 <0,1 <0,1 

Pb 1,4 1,2 0,8 

Cu 27 25 15 

Cr 1,4 1,9 1,2 

Ni 8,1 7,5 4,2 

Zn 54 56 47 
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7.3 Anmälda bräddningar 
 
 

Låggradigt renat avloppsvatten från Himmerfjärdsverket 2012 

 
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak 

14-17/4 16 3 997 Regn- höga flöden 

2-3/6 22 1 238 Regn- höga flöden 

17-21/6 25 4 940 Regn- höga flöden 

25-26/6 26 3 900 Regn- höga flöden 

8-9/8 32 3 791 Regn- höga flöden 

31/8-3/9 35 10 900 Regn- höga flöden 

4/10-5/10 40 1 823 Regn- höga flöden 

27/11-28/11 48 710 Regn- höga flöden 

28/11-1/12 48 33 890 Regn- höga flöden 

Totalt 2012   65 189 Regn- höga flöden 

 
 
 

Sedimenterat avloppsvatten från Eolshälls pumpstation 2012 

 
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak 

5/1 1 340 Strömavbrott 

19/2 3 1 640 Snösmältning – höga flöden 

22/2-23/2 4 16 760 Snösmältning – höga flöden 

13/4-17/4 15-16 31 958 Regn- höga flöden 

20/4-21/4 16 3 472 Regn- höga flöden 

3/6 22 6 012 Regn- höga flöden 

17/6-18/6 24 14 000 Regn- höga flöden 

25/6-26/6 26 8 200 Regn- höga flöden 

26/6-27/6 26 1 600 Regn- höga flöden 

18/7-19/7 29 7 020 Regn- höga flöden 

3/8-4/8 31 2 486 Regn- höga flöden 

8/8-9/8 32 3 711 Regn- höga flöden 

31/8-2/9 35 39 300 Regn- höga flöden 

28/11-29/11 48 9 100 Regn- höga flöden 

Totalt 2012   145 599 Regn- höga flöden 

 
 
 

Orenat avloppsvatten från Pilkrogs pumpstation 2012 

 
Bräddperiod Vecka Mängd (m3) Orsak 

12/7 28 300 Plan underhåll 

29/10-30/10 44 2046 Pumphaveri 

Totalt 2012  2346  
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7.4 Egenkontroll  
 
Verksamhets egenkontroll omfattar i huvudsak kontroll av utsläpp till vatten och luft, kontroll av 
slamkvaliteten och slamdisponering, rutiner för övervakning av drift, kontroll av utrustning samt 
systematiska genomgångar av kvalitetssystem, händelser och anläggningsstatus. Det 
organisatoriska ansvaret är av VD delegerat och dokumenterat till respektive avdelningschef, som 
ansvarar för att upprätthålla rutiner, system och kompetens hos medarbetare. 
För verksamhetens egenkontroll har bolaget upprättat följande system och verktyg för att 
uppfylla kraven i förordningen om egenkontroll, 1998:901 
 
 
7.4.1 Organisatoriska ansvaret 

 
Bolagets organisation och avdelningschefernas funktionsbeskrivning framgår av bilaga F och G. 
Fördelningen av det organisatoriska ansvaret innebär att respektive avdelningschef ansvarar för 
sin del av verksamheten, som omfattar processtyrning, produktion och ekonomi. 
Ansvarsuppgifterna är delegerade och dokumenterade med avseende på arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet. 
 
 
7.4.2 Kontrollverksamhet, processtyrning och driftövervakning 

 
Kontroll av vatten och slamkvalitet, processtyrning och driftövervakning omfattar bl.a. följande 
rutiner, system och verktyg: 
 

 Ett kontrollprogram, fastställt av tillsynsmyndigheten, för kontroll av avloppsvatten och 
kontroll av slam i överensstämmelse 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 årliga miljörevisioner och genomgångar av egenkontrollen. 

 Fastställda börvärden och interna kvalitetsmål för styrning av anläggningsdelarna. 

 Systematisk driftövervakning och processtyrning. 

 Systematiska genomgångar med ledningspersonal och med medarbetare. 

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

 Larmsystem för övervakning av kritiska driftfunktioner och kontrollpunkter. 

 Ett datoriserat drift- och processövervakningssystem av samtliga anläggningsdelar. 

 Dokumenterade driftinstruktioner. 
 

 

7.4.3 Riskbedömning 

 

 Regelbundna (varje vecka) och dokumenterade genomgångar med ledningen och 
projektledare om anläggningens driftstatus, miljöpåverkan, händelser, olyckor och 
rapportering samt beslut om åtgärder. 

 Ett kvalitetssystem för återföring av växtnäring och för uppströmsarbete. 

 Ett handlingsprogram för förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor. 
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7.4.4 Lag- och kemikalieregister 

 

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

 Ett IT-baserat kemikaliregister med samtliga förekommande kemikalier och uppdaterade 
säkerhetsdatablad 

 
 

8 ANDRA UNDERSÖKNINGAR 
 

8.1. Slamproduktion och disponering  
 

Den producerade mängden avvattnat och torkat slam uppgår till totalt 7 229 ton TS. Produktion 
av torkat slam har begränsats då förutsättningarna för skogsbruksspridning inte är lika 
gynnsamma som tidigare. 76 % av slamproduktionen har inlagrats för hygienisering och är avsatt 
för spridning på jordbruksmark under kommande spridningssäsonger. Den angivna mängden 
torkat slam som spridits på lantbruksspridning 2012 är inlagrat sen tidigare år. 
 

8.1.2 Sammanställning av slammängd 

Slamproduktion i ton TS 

2006 - 2012 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Avvattnat slam 3 800 3 825 3 648 4 718 4 864 6 976 7 027 

Torkat slam 1 700 2 171 1 780 443 977 122 202 

Summa 5 500 5 996 5 428 5 161 5 841 7 098 7 229 

 

Slamspridning av torkat slam i ton TS 

2006 - 2012 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Andel (i 
%) 2012 

Till mellanlager 610 282 562 0 101 122 0 0 

Skogsbrukspridning 1 020 1 889 1 186 185 755 0 0 0 

Lantbrukspridning 70   32 258 121 0 240 100 

Summa 1 700 2 171 1 780 443 977 122 240 100 

 

Slamspridning av avvattnat slam i ton TS 

2006 - 2012 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Andel 
(%) 2012 

Lantbruksspridning 1 220 3 442 3 338 2 061 601   338 4,8 

Deponiåterställning 1 750 237 2 532 1 725         

Jordtillverkning 610 1 840 659 807 260   1 290 18,3 

Försöksverksamhet     6 10         

Förbränning   119         60 0,9 

Deponering           2 509     

Golfbanor 230 297             

Till mellanlager       115 3 485 1 062 5 541 76 

Till hygienisering         518 3 405     

Summa 3 810 5 935 6 535 4 718 4 864 6 976 7 229 100 
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8.2 Gasproduktion och användning  
 

Biogasproduktionen har ökat under 2012. Totalt producerades 7,3 MNm3 biogas, med 
metanhalten 60-65 %. Det är en ökning med ca 39 % sedan 2010. Av den totala gasproduktionen 
har 58 % förädlats till fordonsgas, 17,3 % användes till drift av gasmotorn, 1 % användes till drift 
av slamtorken, 17,1 % användes till uppvärmning i pannorna och 6,3 % har facklats.  Målet för 
2012 var att producera 2,0 MNm3 fordonsgas. Total produktion uppgick till hela 2,54 MNm3. 
Produktionsrekord slogs i september då resultatet uppgick till 263 700 Nm3. Årets kalla första 
månader gav lägre fordonsgasproduktion på grund av att mer gas förbrukades i värmepannorna 
för att erhålla rätt temperatur i rötkammarna. Lägst produktion erhölls i februari då 158 200 Nm3 
fordonsgas producerades. 
 

8.2.1 Sammanställning av gasmängd 
 

 

Gasproduktion och användning 2006 - 2012 

 
Gasvolym, MNm3 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Andel (%) 2012 

till panna 1,49 1,11 0,86 1,03 1,11 0,876 1,251 17,1 

till tork 0,56 0,67 0,82 0,45 0,39 0,058 0,071 1,0 

till fackla 1,45 1,91 1,00 0,67 0,45 0,424 0,457 6,3 

till motor   1,40 1,49 0,86 1,498 1,264 17,3 

till uppgradering    1,08 2,02 3,679 4,257 58,3 

Summa förbrukning 3,50 3,69 4,08 4,85 4,83 6,535 7,3 100 

 

8.3 Utsläpp av NOX och stoft  
 

Mätning för kontroll av utsläpp till luft ska utföras vartannat år. Mätningarna utförs av Force 
Technology. Bolaget är ackrediterade (nr 1979) för provtagning och analys av luftmätningar. 
Nästa provtagning sker 2013. Den senaste mätningen genomfördes under 2011. Villkorsvärdet 
för utsläpp till luft via pannor är 100 mg NOX/MJ och till luft via torkanläggningen 50 mg 
stoft/m3. Nästkommande mätning är 2013. 

 

 

8.3.1 Resultat av luftmätningar  
 

 
Luftmätningar 

1997 – 2012 

 

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 
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8.4 Utsläpp av växthusgas  
 
Under 2012 analyserades utsläppet av metan, koldioxid och lustgas från Himmerfjärdsverkets 
biologiska anläggningsdelar Av den totala mängden kväve som behandlades under 2012 
omvandlades 1,2 % till lustgas, vilket är normal nivå jämfört med liknande anläggningar. Årets 
mätning genomfördes av ny firma och det visar tydligt hur svår dessa typer av mätningar är att 
genomföra. Utsläppen av lustgas var betydligt högre jämfört med tidigare år och dominerar 
totalutsläppen. Mätningarna visar dock att utsläppen av koldioxid är mindre än hälften mot 
mätningen 2010. 
 
Tidigare mätningar har visat att slamsilon för rötat slam var Himmerfjärdsverkets största 
punktkälla för utsläpp av växthusgaser. För att minska dessa utsläpp har ett avgasningstorn tagits 
i drift. Allt rötat slam går numera genom detta torn och kvarvarande gas fångas upp istället för att 
släppas ut till atmosfären. Mätningar pågår på hur mycket gas som samlas upp i avgasningstornet. 
 

 

Specifik gasemission 

g/pe, år 

 
År 2007 2008 2010 2012 

Lustgas 17 45 9,5 80 

Metan 357 522 186 12 

Koldioxid 6 214 9 408 4 748 1 087 

 

8.5 Slamhantering  
 

Allt slam från reningsprocesserna (primärslam och överskottslam) pumpas till verkets 
rötkammare, där det samrötas tillsammans med inkommande externa organiska restprodukter. 
Det rötade slammet avvattnas i centrifuger till ca 25 % TS. Mindre mängder av det torkade 
slammet och allt avvattnat slam har Ragnsells omhändertagit för vidare spridning på 
jordbruksmark och för externt omhändertagande av utsorterat slam vilket inte är godkänd för 
spridning på åkermark enligt REVAQ-reglerna, dock uppfylls samtliga lagkrav. 

 

8.5.1 Provtagning och analys av avvattnat slam 
 
Omfattning och utförandet för kontroll av slamkvaliteten sker enligt Naturvårdsverkets 
föreskrift, NFS 1994:2, om skydd för miljön när avloppsslam används i jordbruket. Samtliga 
redovisade parametrar av metaller och organiska föreningar har analyserats i 12 
månadssamlingsprov, utom kobolt och mangan som analyserats på 2 månadssamlingsprov. 
Analyserna är utförda av ALcontrol Laboratories, ackrediteringsnummer 1006. 
Resultat från kontroll av slamkvalitet redovisas i nedan tabell. Medelhalt och högsta halt av årets 
mätningar framgår av sammanställningen. Metallhalterna i slammet klarar gränsvärdet för 
användning av slam i jordbruket, SFS 1998:944. Halterna understiger också den nivå där 
metallerna blir begränsande vid tillförsel av metaller till åkermark, bilaga C i NFS 1994:2, med 
undantag för september och oktober månad, då Ni är begränsande. Halten av metaller är dock 
mer än 50 % av tillåten spridningsmängd för Cd, Cu, Cr, Ni och Zn. Cu och Zn är mer än 80 % 
av tillåten mängd. Halten av metallerna kadmium, krom, kvicksilver, zink och silver visar på en 
nedåtgående trend. För bly, nickel, koppar och är halten i samma storleksordning som tidigare år. 
Halten av näringsämnen och övriga föroreningar är mycket stabila och i samma haltnivå som de 
senaste tre åren. Undantaget är fosfor som visar på en nedåtgående trend, som troligen speglar en 
ökad användning av fosfatfria tvättmedel.  
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8.5.2 Slamkvalitet 
 

 

Metallanalyser i mg/kg TS 

Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 

 2006 – 2012 

 
Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Maxhalt 2012 Gränsvärde 

1998:944 

Pb 27 23 25 17 16 14 17 17 100 

Cd 0,8 0,73 0,78 0,67 0,72 0,66 0,65 0,76 2  

Cu 300 300 329 313 330 318 298 330 600 

Cr 32 30 34 29 28 27 25 33 100 

Hg 0,64 0,9 0,70 0,63 0,53 0,48 0,47 0,61 2,5  

Ni 25 24 28 26 24 24 24 43 50 

Zn 660 710 716 608 668 638 569 600 800 

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

Sn 15 15 16 14 14 18 12 14  

Co 10 9,2 9,1 8,2 8,6 7,6 6,4   

Mn 220 210 205 180 205 190 190   

As    2,8 5,6 3,8 3,5 4,1  

 

 
Analys av organiska föreningar i mg/kg TS. 

Årsmedelvärde för månadssamlingsprov 

2006 – 2012 

 
Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Maxhalt 

2012 
Rikt 
värde 
 

Nonylfenol 14 18 17 13 15 12 11 14 50 
 

PCB 
summa 

0,06 0,061 0,068 0,063 0,078 0,048 0,047 0,06 0,4 

PAH 
summa 

0,43 0,53 1,3 1,2 1,17 0,70 0,70 0,94 3,0 

 

 
Analys av växtnäringsämnen och övrigt i % av TS. 

Årsmedelvärde för månadssamlingsprov. 2006 - 2012 

 
Ämne 2006 2007 2008 

 
2009 2010 2011 2012 

TS 22 25 27,6 27,3 24,7 24,6 24,4 

GF 60 59 60,0 60,9 63,8 66,7 67,7 

P-tot 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 

N-tot 4,9 4,7 4,5 4,6 4,9 5,1 5,3 

NH4-N 1,2 1,0 0,88 1,0 1,1 1,2 1,3 

pH 7,7 7,7 8,2 8,1 7,8 7,9 8,2 

Ca 2,4 2,4 2,5 2,2 2,4 2,4 2,3 

K 0,19 0,16 0,17 0,15 0,19 0,22 0,22 

Mg 0,33 0,33 0,40 0,33 0,35 0,35 0,38 

Al 2,2 1,8 1,5 1,5 1,9 1,3 1,6 

Na 0,067 0,064 0,054 0,094 0,11 0,10 0,10 

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

Cl 0,030 0,034 0,040 0,032 0,050 0,066 0,1 

CaO    8,0 7,6 7,2 7,1 
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8.6 Identifiering av prioriterande spårämnen 
 
I samband med slamcertifiering ska Syvab under minst tre år identifiera andra spårämnen, 
förutom de lagstadgade metallerna och silver, med en fördubblad förökningstakt i jordbruksmark 
på mindre än 500 år. Analys av 60 spårämnen har genomförts 2007, 2009, 2010, 2011 och 2012. 
Följande tabell redovisar de spårämnen som kan komma att prioriteras i uppströmsarbetet. 
Kontrollprogrammet har kompletterats med månadsanalyser av vismut och molybden. 
De metaller och spårämnen som ska prioriteras enligt REVAQ regelverk är Cd, metaller med en 
fördubblingstakt på mer än 500 år samt lagstadgade metaller med mer än 50 % av 
spridningsgivan. Följande är identifierade och ska prioriteras utifrån spridningsgivan: Ni, Cr, Pb, 
Cu, Zn, Hg och Ag. Prioriterade spårämnen ställt mot kravet på maximalt 50 % av lagstadgat 
gränsvärde för spridningsgivan är Pb och Cr. 
 
 

8.6.1 Ackumuleringstakt för prioriterade spårämnen 
 
 

Prioriterade spårämnen i slam 

Ackumuleringstakt i % per år 

 
Spårämne 2007 2009 2010 

 
2011 2012 Gränsvärden och mål 

NFS-
gränsvärde 

REVAQmål 

B 0,49 0,08 0,07 0,06 0,05  0,20 

Bi 0,37 0,74 1,3 0,84 0,72   

Mo 0,25 0,33 0,25 0,31 0,32  0,20 

Au 2,9 3,0 2,6 2,1 2,0   

Se 0,11 0,20 0,21 0,17 0,13  0,20 

Cu 0,40 0,45 0,47 0,47 0,41 0,56  0,20 

Zn 0,25 0,23 0,25 0,24 0,19 0,30  0,20 

Ni 0,04 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06 0,20 

Cr 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06  0,20 

Hg 0,48 0,36 0,30 0,28 0,22 1,17 0,17 

Ag 0,39 0,40 0,40 0,29 0,28  0,16 

Sn 0,19 0,19 0,19 0,25 0,15  0,16 

Cd 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,14 0,07 

Pb 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04  0,04 

 

 

8.7 Analys av torkat slam  
 
Inga analyser har genomförts på torkat slam, då produktionsvolymerna har varit mycket 
begränsad (< 2 % av den totala TS mängden). Tidigare parallellmätningar av samma parametrar i 
torkat slam har visat på en klar överensstämmelse med avvattnat slam, bortsett från halten av 
ammoniumkväve som avdunstar i torkningsprocessen. 
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8.8 Recipientundersökning  
 
Himmerfjärdens storskaliga kväveundersökning, HNS, utgör grunden för en risk- och 
miljökonsekvensbedömning för utsläpp av närningsämnen till Himmerfjärden, och har som mål 
att ta fram en styrningsmodell för reningsprocesser i reningsverket i syfte att nå den bästa 
miljönyttan av närsaltsreduktion. Förhållandena i recipienten undersöks kontinuerligt i enlighet 
med ett omfattande kontrollprogram. Recipientundersökningen fortgår tillsammans med 
granskning av satellitbilder, undersökning av bottenfauna samt modellering av vattenföring och 
transporter av näringsämnen. Stockholms Universitet leder den storskaliga undersökningen och 
rapporterar till Länsstyrelsen i Stockholms län, som är tillsynsmyndighet. Fortlöpande resultat 
publiceras också på Syvab:s och Kustvårdsförbundets hemsidor samt i Marina Centras tidsskrift.  
 

Enligt det första beslutet skulle Syvab redovisa undersökningen den 1 juli 2000. Arbetet har 
försenats av flera skäl. Syvab har därför begärt uppskov vid flera tillfällen, vilket beviljats av 
Miljödomstolen. Det inledande resultatet från försöksåren 2007 och 2008 med höga kväveutsläpp 
resulterade i en minskning av kvävefixerande bakterier samtidigt som den totala biomassan av 
alger ökade. Projektet fortsatte under 2009 med en höjning av utloppstuberna, med utsläpp vid 
ytskiktet samtidigt som anläggningen drivs med effektiv kväverening, för att studera om 
effekterna kan motverka kvävefixerande bakterier och om en högre utsläppspunkt över 
temperatursprångskiktet kan förbättra vattenkvaliteten som helhet i recipienten. 
Slutsatsen är att kväverening gör miljönytta även om cyanobakteriernas kvävefixering ökar. 
Kvävefixerarna kan inte upphäva effekten av långtgående kväverening och det visar att 
kväverening är meningsfull även i kustområden med förekomst av kvävefixerare. 
 
2010 var tänkt att var det sista året inom det storskaliga experimentet i recipienten. 
Himmerfjärdsverket skulle då drivas med maximal kväverening och utgående vatten skulle 
släppas på en högre nivå. Vintern 2010 var exceptionell på många sätt. Den kraftiga 
snösmältningen påverkade förhållandena i recipienten så pass mycket att året inte blev 
representativt och därför inte gick att utvärdera. 
 
Under 2011 planerades istället HNS och försöket med förhöjd utsläppspunkt att slutföras. 
Försöket kunde dock inte genomföras och anledningen är att Syvab inte i tid fick ett nytt tillstånd 
att släppa vattnet på en högre nivå. Utökad provtagning pågick som vanligt under året och 
resultaten fungerar som referensmaterial  
 
Under 2012 erhölls nytt tillstånd och Himmerfjärdsverkets utsläppspunkt höjdes från 25 m till 10 
m i maj. Genom att släppa utgående vatten på 10 meter kommer vattnet under sommaren att 
hamna över språngskiktet, som försvårar för yt- och djupvatten att blandas. Ytvattnet 
transporteras huvudsakligen åt söder till Östersjön i motsats till djupvattnet som huvudsakligen 
strömmar mot Södertälje. Genom att flytta utsläppspunkten från 25 m till ytskiktet är avsikten 
dels att avlasta fjärdarna norr om utsläppspunkten, dels att kunna minska förekomsten av 
kvävefixerande cyanobakterier i Himmerfjärden. Om försöken under 2012 varit framgångsrika 
för att minska förekomsten av cyanobakterier är för tidigt att avgöra. Däremot visar resultaten att 
Näslandsfjärden och Hallsfjärden avlastats. Främst har kvävekoncentrationerna i djupvattnet 
minskat, men även mängden klorofyll i Hallsfjärdens ytvatten har minskat under sommaren. 
Omfattande bakteriologisk provtagning under sommaren vid badplatserna i utsläppspunktens 
närområde har inte påvisat någon försämring av badvattenkvaliten.  
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8.9 Utvecklingsprojekt  
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.  
 
Under 2012 har Syvab fortsatt att finansiera det doktorandarbete som drivs inom 
Mälardalsklustret, tillsammans med IVL, Uppsala Universitet, Käppalaförbundet och Stockholm 
Vatten, med fokus att minska energiförbrukningen genom att minimera lufttillsatsen och 
samtidigt bibehålla hög kväverening. Inom ramen för detta arbete har ett examensarbeten 
genomförts på Syvab under 2012. Arbetet under året har fokuserat på möjligheten till effektiv 
ammoniumåterkoppling, så att styrningen av luft regleras på utgående ammoniumhalt från 
reningssteget. Resultaten hittills visar att det går att spara ca 10-15% i energiförbrukning utan att 
kvävereningen påverkas. Doktorandprojektet kommer att slutföras under första halvåret 2013. 

Ett andra projekt startades upp inom Mälardalsklustret under hösten 2012. Inom detta projekt 
involveras förutom Syvab även Käppalaverket, IVL, KTH och SLU. Projektet syftar till att öka 
och effektivisera biogasproduktionen och en doktorand har rekryterats och arbetet kommer att 
pågå till 2016.  

Under året har en av Syvabs rötkammare byggs om till en så kallad EXRT-process. EXRT står 
för ”Extended Retention Time” eller förlängd uppehållstid. Metoden har utvecklats av 
IVL/KTH och prövats i pilotskala med goda resultat. På Himmerfjärdsverket är det idag 
uppehållstiden som begränsar processen och det går därför inte att pumpa in mer organiskt 
material trots att belastningen inte ligger på maximal nivå. I EXRT-processen kommer utgående 
slam från rötkammaren, som tidigare pumpades till avvattning och sedan lämnade anläggningen, 
avvattnas och pumpas tillbaka till rötkammaren. På så sätt får slammet en betydlig längre 
uppehållstid jämfört med idag och det går därför att öka inpumpningen av organiskt material till 
rötkammaren. Därmed ökas också den organiska belastningen och gasproduktionen. Om 
försöket faller väl ut kommer rötkammarens kapacitet och gasproduktion att öka utan att en 
utbyggnad är nödvändig. Syvab har fått bidrag både för investeringen och för att utvärdera 
processen från Svenskt Vatten och Energimyndigheten. EXRT-processen kommer delvis att ingå 
i doktorandarbetet inom biogas som beskrivs ovan och flera examensarbeten kommer att utföras 
inom detta utvecklingsprojekt. 

Under våren 2012 kördes en pilotanläggning med skivfilter. Syftet var att studera om tekniken är 
lämplig att använda i framtida Himmerfjärdsverket. Uppsatta reningskrav var hårda i syfte att 
kunna möta förväntade framtida reningskrav på utgående vatten. Under försöksperioden kunde 
reningskraven bara underskridas under ett fåtal dagar och kapaciteten på anläggningen sjönk 
under försökstiden. Under sommaren byttes piloten med skivfilter ut till en pilot med MBR-
teknik. MBR betyder Membrane Bioreactor och är ett filter med betydligt mindre porstorlek 
jämfört med skivfilter och förhoppningen var att kunna erhålla uppsatta reningskrav på utgående 
vatten. Reningsresultaten under hösten har varit positiva och försöken kommer att fortsätta 
under 2013. Under våren ska fällning av fosfor, energiförbrukning och utfällning på membranen 
att studeras.  
 
Förekomsten av läkemedelsrester i avloppsvattnet och dess påverkan på djur och växter i 
recipienter är ett stort forskningsområde inom branschen. Resultaten visar att vissa 
läkemedelsrester har en negativ påverkan i våra vattenförekomster och det är därför inte 
osannolikt att reningsverk inom kort får krav att rena dessa ämnen. För att studera vilken 
reningsteknik som passar bäst för Himmerfjärdsverkets avloppsvatten har två pilotanläggningar 
för läkemedelsrening kopplats på MBR-piloten. MBR-piloten har två parallella linjer och 



 23(52) Syvab 

 

utgående från den ena pumpas till en anläggning med aktivt kol och den andra pumpas till en 
anläggning med ozon. Utvärdering kommer att ske under 2013.  
 
Syvab är med och finansierar ett projekt tillsammans med bland annat IVL, JTI och SLU som 
studerar utsläppen av växthusgaser från reningsverkens processer. Projektet startade under 2011 
och under 2012 har mätningar gjorts i Syvabs deammonifikationsanläggning för rening av 
rejektvatten från avvattning av rötat slam. Resultaten kan ge information om hur processen ska 
styras för att minimera utsläpp av lustgas till atmosfären.  
 
För att minska problemen med igensättning i sandfiltret körs ett försök med att dosera ett 
desinfektionsmedel på inkommande vatten i syfte att avdöda mikroorganismer som tillväxer i 
filtret. Försöket körs i ett av de tio sandfiltren och resultaten på detta filter har varit positiva. 
Kapaciteten på filtret har ökat och behovet av backspolning har reducerats avsevärt. Det betyder 
att både reningen fungerar bättre och att energiförbrukningen sänks. Försöket kommer nu att 
studeras på ett nytt filter för att studera om samma effekt kan erhållas även där. Försöket 
fortsätter under 2013. 
 
Under 2012 startades Himmerfjärdens och Kaggfjärdens Vattenråd. Syftet är att få med den 
lokala anknytningen i vattenförvaltningens arbete och att lokala aktörer ska ges en möjlighet att 
vara med och påverka Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenstatus. Syvab har haft en 
drivande roll i arbetet med att skapa vattenrådet och första ordinarie årsmöte hölls 24/5. Under 
hösten har arbetet startat upp och avrinningsområdet till Himmerfjärden och Kaggfjärden har 
delats upp i olika arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp träffas regelbundet och tar fram förslag på 
åtgärder i sitt närområde/intresseområde, som på sikt kommer att förbättra vattenkvaliteten i 
Himmerfjärden och Kaggfjärden. Idag finns följande arbetsgrupper; Sorunda, Grödinge, Mörkö, 
Sjöfart/båtliv samt Fiske. Både privatpersoner och företag som har en anknytning till 
avrinningsområdet är välkomna att delta i Vattenrådets arbete. 
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8.10 Kontroll av lakvatten från slamlager  
Kontroll av lakvattenpåverkan från verksamhetens slamlager sker i enlighet med ett av 
Länsstyrelsen fastställt kontrollprogram. Provtagning sker i fem fasta provpunkter och 
kontrollparametrarna är konduktivitet, N-tot och koppar. Normalt sker provtagning två gånger 
per år. På uppmaning av tillsynsmyndigheten har Syvab under 2012 genomfört en utökad 
provtagning i syfte att utreda orsaken till att kopparhalten successivt ökar. Prov har därför tagits 
varje månad januari-juni samt den ordinarie provtagningen i oktober.  
 
 

8.10.1 Lakvattenkvalitet  
 
 

Lakvatten, L1 

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

2006 160 20,0 66,0 

2007 161 25,0 66,5 

2008 145 19,2 55,3 

2009 164 37,8 89,5 

2010 138 13,8 64,1 

2011 152 24,4 77,6 

2012 158 22,6 71,3 

  

2012-01-23 168 22 80 

2012-02-23 159 14 70 

2012-03-27 163 30 76 

2012-05-03 149 23 65 

2012-05-29 170 21 79 

2012-07-02 148 18 67 

2012-10-16 146 30 62 
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Spolplattan, R7302 

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

2006 204 2,6 32,0 

2007 201 <10 35,0 

2008 201 7,43 26,2 

2009 186 10,9 41,2 

2010 195 7,3 49,1 

2011 194 5,24 47,9 

2012 104 <3,27 15,4 

 

2012-01-23 132 <0,5 27 

2012-02-23 122 7,6 23 

2012-03-27 109 1,5 18 

2012-05-03 97,3 0,58 13 

2012-05-29 91,3 2,2 10 

2012-07-02 92 <0,5 8,4 

2012-10-16 83,2 10 8,3 

 

 
Ängen, R7303 

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

2006 51,6 0,6 1,2 

2007 49,0 <10 1,5 

2008 49,0 2,72 2,5 

2009 49,0 < 1 2,68 

2010 46,1 2,03 1,01 

2011 49,8 2,10 0,68 

2012 47,7 < 3,7 0,56 

 

2012-01-23 47,9 <0,5 1,4 

2012-02-23 47,6 7 0,61 

2012-03-27 47,4 2,3 0,44 

2012-05-03 47,2 1,4 0,38 

2012-05-29 47,4 1,9 0,31 

2012-07-02 47,5 2,8 0,27 

2012-10-16 48,7 <10 0,48 
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Skogen, BH7304 

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

2006 67,2 2,0 0,60 

2007 60,1 <10 0,46 

2008 77,8 2,79 < 1,0 

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 0,48 

 

2012-01-23 76,8 7,6 0,47 

2012-02-23 68,5 1,7 0,49 

2012-03-27 63,4 3,2 0,45 

2012-05-03 62,2 1,9 0,47 

2012-05-29 61,3 0,8 0,4 

2012-07-02 61,5 2,5 0,47 

2012-10-16 71,4 10 0,61 

 

 
Brynet, BH7305 

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

2006 49,2 0,9 <0,1 

2007 48,5 <10 <0,1 

2008 49,8 < 1,3 < 1,0 

2009 63,0 < 1 < 0,11 

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

2011 49,2 1,30 <0,20 

2012 47,5 < 2,60 0,17 

 

2012-01-23 49,3 <0,5 0,18 

2012-02-23 48,8 0,74 0,14 

2012-03-27 47 1,8 0,24 

2012-05-03 45,6 0,94 0,17 

2012-05-29 46,3 1,3 <0,1 

2012-07-02 46,9 2,9 <0,1 

2012-10-16 48,4 <10 0,29 
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8.11 Provtagning och analys av inkommande avloppsvatten  
 
Kontroll av inkommande vatten omfattar samma parametrar och utförs på samma sätt som för 
den obligatoriska utsläppskontrollen. En sammanställning av genomförda mätningar under åren 
2006 till 2012 redovisas i tabellen nedan. Analysresultatet för 2012 visar inte på några betydande 
avvikelser mot tidigare år, men det är svårt att tolka in eventuella trender. Tidigare bedömning av 
den nedåtgående trenden för fosfor har tydligt slagit igenom för 2012. I övrigt är 
genomsnittshalten något lägre för COD och BOD. För metallerna fortsätter den minskande 
trenden för Pb och Cd, medans den är oförändrad för Hg, Cr, Cu och Ni. Årets resultat visar att 
den tidigare uppåtgående trenden för Zn kan vara på väg att brytas. Generellt sätt är samtliga 
metallhalter lägre än föregående år och det väl stämmer överens med en fortsatt förbättring av 
slamkvaliteten. 
 
 

8.11.1 Analysresultat för inkommande vatten 
 
 

 

 

 

 

 
Analys av inkommande avloppsvatten, kontrollprogram 

Årsmedelvärde 

2006 - 2012 

 
 

Halt i ug/l 
 

Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal 
prov 

Hg <0,14 0,16 0,221 0,043 0,064 0,06 < 0,1 12 mp 

Cd 0,13 0,14 0,130 0,106 0,105 0,087 < 0,1 12 mp 

Pb 4,6 3,7 3,42 3,51 2,59 2,02 1,65 12 mp 

Cu 50 59 60,5 60,4 66,3 56,6 38,3 12 mp 

Cr 3,3 7,3 5,34 3,08 3,00 2,72 1,8 12 mp 

Ni 9,4 11 8,48 6,59 6,96 5,79 5,33 12 mp 

Zn 110 110 111 108 122 93,5 80,1 12 mp 

 
Analys av inkommande avloppsvatten, kontrollprogram 

Årsmedelvärde 

2006 - 2012 

 
 

Halt i mg/l 
 

Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal prov 

BOD 130 160 152 180 176 146 137 37 dp + 19 hp 

COD 420 470 416 450 466 376 368 51 vp 

P-tot 5,8 6,2 5,5 5,3 5,4 3,8 3,3 52 vp 

N-tot 36 38 32 36 37 35 33 52 vp 

NH4-N 23 23 19 21 21 21 22 52 vp 

TOC 88 130 98 110 133 97 85 52 vp 
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Analys av inkommande avloppsvatten, utökad kontroll 

Årsmedelvärde 

2006 - 2012 

 
 

Halt i ug/l 
 

Ämne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Antal prov 

Co 1,4 1,3 1,50 1,05 1,01 1,21 < 1,0 2 vp 

Mn 68 66 73 68,5 66,0 69,6 59 2 vp 

Ag <1 <2 0,52 < 0,5 < 0,5 < 0,52 < 0,5 2 vp 

Ca mg/l    41,8 44,1 43,4 41,8 12 mp 

As    < 1 < 1 0,94 0,73 2 vp 

Bi      < 1 < 1,0 2 vp 

Mo      3,2 1,7 2 vp 

Sn      2,0 < 1,0 2 vp 

 

 

 

 

9 DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER  
 
 

9.1 Övergripande information 
 
Verksamhetens huvudsakliga syfte är att driva, styra och kontrollera anläggningens olika 
reningsanläggningar. Drift och kontrollfunktioner omfattas dels av organisatoriska 
ansvarsområden, personalens kompetens och ledningssystem samt dels av underhållsystem, 
kontrollprogram och övervakningssystem. 
 
Följande funktioner och system tillämpas för att säkra reningsprocesser, drift och 
kontrollfunktioner. 
 

 Systematiska genomgångar med ledningsgruppen 

 Dagliga genomgångar med processingenjörer och driftpersonal 

 Systematiska analyser och utvärderingar av reningsprocesser 

 Kontinuerlig övervakning av driftfunktioner 

 Larmsystem för drift av tekniska installationer 

 Regelbundna revisioner av kontrollssystem 

 Processtyrning mot uppsatta interna mål och börvärden 
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9.2 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. 

 En ny avvattningscentrifug har tagits i drift. 
 

 En ny frekvensstyrd huvudpump är under installation. Pumpen har lägre kapacitet 
jämfört med övriga huvudpumpar för att kunna generera ett jämnare inflöde till verket. 
 

 I försedimenteringen har samtliga skrapor bytts ut till nya kedjeskrapor. Betongen i 
bassängerna och inloppsluckan har också förstärkts. 
 

 Ramupphandling för el, mek, bygg och pumpar har genomförts och ramavtal har tecknats 
med berörda företag. 
 

 Sandfiltret har renoverats och sanden har bytts i åtta av tio filter. 
 

 Ett sandfilter har ersatts med två skivfilter för att förstärka kapaciteten på polering av 
utgående renat avloppsvatten. 
 

 En ny step screen har installerats. Dess funktion är att avskilja skräp och trasor från 
slammet före rötningsprocessen.  
 

 Vibrationsmätare har installerats på samtliga pumpar i Eolshälls pumpstation. 
Vibrationerna ökar då pumparna sätts igen med skräp och trasor och ger upphov till ökat 
buller hos närboende. Mätarna gör att felet upptäcks tidigare och åtgärd kan snabbare 
sättas in.  
 

 Elavdelningen har genomfört en elkvalitetsanalys. 
 

 En kvarn har installerats i gallersalen som maler inkommande grovrens. 
 

 Pumparna i fluidbädden har renoverats. 
 

 Ett kompostfilter har anlagts vid mottagningsstationen för flytande organiskt material. 
Kompostfiltret renar frånluften från mottagningsstationen och minskar besvärande lukt. 
 

 Betongplattan har förlängts i utlastningen av fordonsgas från uppgraderingsanläggningen. 
Anledningen till detta är att kunderna har bytt till större flak och enligt gällande 
bestämmelser får inte flaken placeras direkt på asfalten utan måste placeras på betong. 

 

 Nya portar till El- och Ventilationsbyggnaden har installerats.  
 

 Under 2012 har mycket arbete lagts på det förbyggande underhållet. Nya och gamla 
anläggningsdelar har fått en noggrann genomgång och underhållsbehovet har kartlagts. På 
sikt kommer underhållsåtgärder att sammanställas i ett datoriserat underhållsystem. 

 

 En katastrof- och återställningsövning av styrsystemet och dess backup 
genomfördes under våren. Processen dokumenterades och utgör grund för IT-
katastrofberedskap. 

 

Anläggningens 4 757 larm har gåtts igenom och prioritering har setts över.  
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9.3 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. Övervakningen 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 utrustningsdelarna besiktas av externa kontrollorgan efter 
ett fastställt besiktningsprogram. För närvarande ingår 65 utrustningar för systematiska 
besiktningar av utrustning, lyftanordningar, portar, traverskranar, hissar, lyftredskap, 
varmvattenpannor, tryckluftbehållare, kemikaliecisterner, spilloljecisterner och expansionskärl. 
 
 

9.4 Kontroll av reningsprocesser 
 
Reningsprocessernas funktion i respektive anläggningsdel säkerställs genom att processingenjörer 
löpande övervakar och analyserar kritiska kontrollpunkter med hjälp av onlinemätare, 
provtagning och analys av avloppsvatten. Reningsprocesserna för prioriterade anläggningsdelar 
utvärderas systematiskt i syfte att under givna förutsättningar driva reningsprocesserna under 
optimala betingelser. Mätutrustning kontrolleras, rengörs och kalibreras av utbildad och särskilt 
utsedd personal. 
 
 

9.5 Kontroll av externt material 
 
Kontrollen av inkommande externt material är ytterst viktigt, dels för at säkerställa kvaliteten på 
utgående slam och dels för att säkerställa en väl fungerande drift på anläggningen. Kontinuerlig 
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 inkommande substratströmmarna och provvolym beräknas 
utifrån leveransens vikt. De stora inkommande strömmarna sparas i tre månader och analyseras 
om månadsprovet på samlat externt organiskt material ger avvikande resultat. 
 
 

9.6 Biogasanläggningen  

 
Biogasproduktionens funktion säkerställs genom att processingenjörer löpande övervakar och 
analyserar kritiska kontrollpunkter med hjälp av onlinemätare, provtagning och analys av 
inkommande och utgående slam från processen samt gasens sammansättning.  
 
Biogasproduktionens effektivitet övervakas genom att teoretisk mängd producerad gas beräknas 
varje vecka och jämförs med faktisk producerad gas. 
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9.7 Uppströmsarbete  
 
I augusti 2010 blev Himmerfjärdsverket certifierade enligt REVAQ. Certifieringen medför ett 
krav på aktivt uppströmsarbete i syfte att minska mängden prioriterade metaller i inkommande 
avloppsvatten och att eliminera utsläpp av prioriterade kemikalier som släpps till spillvattennätet 
från de A-, B- och C-verksamheter som är anslutna till Himmerfjärdsverket. Respektive kommun 
ansvarar för att uppströmsarbete genomförs i berörda verksamhetsområde. 
 
Kartläggningen under 2010 och 2011 omfattade dels tunnelprovtagning och analys av 
flödesprofiler och dels beräkningar av industribelastning och utvärdering av slamkvaliteten. 

Underlaget är sammanställt, utvärderat och rapporterat till VA-enheterna i respektive 
verksamhetsområde. Materialet visar att det är möjligt att förbättra slamkvaliteten dels genom att 
minska andelen ovidkommande vatten och dels genom att minska bidraget från ett antal utvalda 
industriområden och verksamheter.  

Utvärderingen visar också att det på kort sikt är en fördel att prioritera uppströmsarbetet mot en 
reducering av andelen spillvatten med lågt fosforinnehåll. 

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

 

9.8 Besiktningar och revisioner 
 
Följande revisioner av kvalitets- och kontrollssystem samt besiktningar av utrustningar har 
genomförts under 2012. 
 

 Besiktning av samtliga maskindrivna lyftanordningar genomförd enligt program. 

 Periodisk besiktning av vattenpannor och tryckbehållare genomförd enligt program. 

 Periodisk läckagekontroll av samtliga luftkonditioneringsanläggningar med innehåll av 
köldmedium mer än 3 kg har genomförts den 14 februari 2012 + årlig besiktning 

 Besiktning avseende hantering av animaliska biprodukter, Jordbruksverket 

 Granskningen av kvalitetssystemet för slamcertifiering genomförd av SP den 3 oktober 
2012. 

 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor genomförd den 31 januari 2012. 

 Tillsyn enligt lag om brandfarlig och explosiva varor genomförd den 31 januari 2012. 

 Tillsynsmyndighetens miljögranskning den 30 maj och 2012 

 Flödeskalibrering och balansanalys av utgående flödesmätare genomförd av IndMeas  
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10 DRIFTSTÖRNINGAR  
Reningsresultaten av BOD var förhöjt under årets första halva och riktvärdet på 8 mg/l 
överskreds andra kvartalet då utgående halt uppgick till 8,5 mg/l. Orsaken till de förhöjda 
halterna var driftstörningar i sandfiltret. Sandfiltret är reningsverket sista steg och har som uppgift 
att filtrera bort suspenderat material från det renade avloppsvattnet. Filtret en låg 
slamlagringskapacitet och dessutom tillväxer mikroorganismer i filtret, vilket täpper igen det. I 
februari började filtreringen bli ordentligt nedsatt och det fortsatte snabbt att bli sämre samtidigt 
som utgående halt av BOD steg. Under våren låg allt fokus på att få ned halterna, men dessa 
driftproblem medförde överskridandet av riktvärdet för andra kvartalet. I maj startade en akut 
renovering av filtret och sanden byttes i åtta av filtrets tio filter. Arbetet pågick till september, 
men redan i juni kunde förbättrade reningsresultat detekteras.  
 
Bräddning har förekommit vid 8 tillfällen vid verket och vid 12 tillfällen i pumpstationerna (10 
tillfällen i Eolshäll och vid 2 tillfälle i Pilkrog). Samtliga bräddningar förutom de vid Pilkrog har 
orsakats av ökat tillskott av ovidkommande vatten (regn och smältvatten). I Pilkrog berodde 
bräddningarna på dels ett strömavbrott och ett pumphaveri. Förekommande bräddningar under 
året har anmälts till tillsynsmyndighet och i förekommande fall vid pumpstationerna till 
miljökontoret i den aktuell kommun där bräddning skett. 

 

11 RÅVAROR OCH ENERGI  
 

11.1 Energi 
Verksamheten förbrukar elenergi dels för uppvärmning och 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 interna anläggningsdelarna gasmotor och 
slamtork samt till uppvärmning. Eventuellt överskott av gas facklas bort. Verksamheten 
förbrukar även olja. Energianvändningen för el, olja och gas redovisas i nedan tabell.  
 

11.1.2 Energiförbrukning  
 

 
Energianvändning i MWh 

2006 - 2012 
 

År 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Elförbrukning 26 900 24 100 20 600 22 800 25 200 26 000 28 500 

Oljeförbrukning 
EO1 

50 60 66 0 0 0  0 

Rötgasförbrukning 13 700 11 900 20 500 19 300 17 500 15 100 16 040 

Total 
energianvändning 

40 600 36 100 41 200 42 100 42 700 41 100 44 540 

 

11.2 Renvatten  
 
Renvatten levereras från Botkyrka kommun och den registrerade vattenförbrukningen har för 
2012 uppgått till 34 013m3, vilket motsvarar 93 m3/dygn. En betydande källa till 
renvattenförbrukning sker vid verksamheten i växthuset, som drivs av en extern utövare. 
Vattenförbrukningen vid reningsverket sker i huvudsak för sanitära ändamål, disk och tvätt. 
Antalet anställda vid reningsverket är 41 st. 
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12 KEMISKA PRODUKTER  
 

12.1 Upphandling och produktregister 
 
Alla varor och tjänster som upphandlats har bedömts efter funktion, kvalitet, nytta, säkerhet, 
miljö- och hälsopåverkan, och pris. De kemikalier som kan medföra risker för miljö eller 
människa är ozon och metangas, båda dessa ämnen produceras vid verket. Inga kemiska 
produkter som köps in och används befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa. 
Tillverkning av ozon, produktion av fordonsgas och införsel av järnsulfat är sedan 2010 
registrerat i kemikalieinspektionens produktregister. Registret är uppdaterat för 2012 års 
produktionsvolymer.  

 

12.2 Kemikaliehantering  
 
Förbrukning av kemikalier och råvaror utgörs främst av processkemikalier. Övriga kemikalier 
används i betydligt mindre omfattning och förbrukas i samband med rengöring, reparationer, 
underhållsarbeten och vid beredning av reagens- och analyslösningar. 
Processkemikalierna som hanteras i större mängder levereras med lastbil i pulverform eller vätska 
och förvaras i avgränsade utrymmen, i större säckar, i invallade tankar eller övertäckta 
upplösningsbassänger. Risken för utsläpp eller läckage är små. Mineralolja förvaras i tunnor i ett 
separat förråd med skydd för spill och läckage. Brandfarlig vara förvaras i besiktade cisterner. 
Övriga kemikalier förvaras på de avdelningar och lokaler där de används. 
Alla varor och tjänster som upphandlas har bedömts efter funktion, kvalitet, nytta, säkerhet, 
miljö- och hälsopåverkan samt pris. 
Val av kemikalier görs i första hand på varje avdelningsnivå där den bästa kunskapen finns för 
hur kemikalierna används.  

 

12.3 Processkemikalier 
Den sammanlagda förbrukningen av processkemikalier 2012 var 4 700 ton. Förbrukningen 
fördelas på metanol 2 340 ton, järnsulfat 2 073 ton, Nutriox 60 ton, fosforsyra 50 ton, och 
polymer 176 ton. 
De kemiska produkter och kategorier av ämnen som skall uppmärksammas är polymerer som 
innehåller akrylamid, samt metanol som är en brandfarlig vara och fosforsyra med frätande 
egenskaper. 
Järnsulfat och fosforsyra används vid kemiska och biologiska processer och fälls ut och med 
slam. Metanol bryts ned och förbrukas i den biologiska processen. Vid användning av polymerer 
vid slamavvattning hamnar akrylamid (<0,1 % i polyakrylamid) i vattenfasen som sedan pumpas 
tillbaka till reningsverket. Akrylamiden bryts ner fullständigt i aktivt slam på mindre än 24 
timmar. 

12.4 Kemikalier för underhållsarbeten 
 
De produkter som används mest vid underhållsarbeten är olika typer av mineralbaserade 
ickeklorerade smörjoljor som motorolja, hydraulolja och växellådsolja. Produkter baserade på 
mineralolja men främst tillsatskemikalier i olja bör enligt Kemikalieinspektionen fasas ut eller 
hanteras på sådant sätt att riskerna elimineras. 
Olja hanteras på sådant sätt att riskerna för spill och utsläpp elimineras. Utbyte av äldre växlar 
och föråldrade pumpar till nya moderna maskiner har kraftigt minskat förbrukningen av olja. All 
förbrukad mineralolja samlas upp som spillolja och transporteras bort som farligt avfall.  
Övriga kemikalier (t.ex. glykol, färg, rengöringsmedel, avfettningsmedel, skumdämpare, 
kalkupplösning) förbrukas i mindre mängder vid reparationer och underhåll.  
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12.5 Analyskemikalier 
 
På laboratoriet och vid kontroll och kalibrering av mätutrustning för processtyrning använder 
verksamheten olika laboratoriekemikalier. Användningen sker i en mycket begränsad omfattning. 
Typiska och mest förekommande är kemikalier som syror, baser och kalibreringslösningar samt 
kemikalier i färdigpreparerade reagensrör. Uppskattningsvis uppgår förbrukningen till mindre än 
100 kg per år. 
På laboratoriet använder processavdelningen vid analyskontroll mestadels färdigpreparerade 
reagensrör. Efter analys försluts och förpackas samtliga reagensrör för retur till leverantör av 
reagensrör. Användningen av reagensrör för analys av COD med innehåll av 
kvicksilverföreningar har upphört vid laboratoriet. Istället sker driftkontrollen med avseende på 
TOC. 

 
12.6 Inköpta mängder insatskemikalier 

 

 
Inköpta mängder i ton 

2006 - 2012 

  

Produktnamn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Järnsulfat 1 800 1 980 1 727 1 970 1 599 1 860 2 073 

PAX 920 464 303 314 312 82 238 

Polymer 37 52 43 48 60 55 176 

Fosforsyra 24 0 0 24 48 54 50 

Metanol 1 400 71 128 1 660 1 575 1 612 2 340 

Svavelsyra 23 0 0 24 0 25 30 

Nutriox 41 98 80 89 74 66 60 

Soda 0,5 0 0 0 0 0 0 

Lut 0 0 0 0 0 0 0 

Smörjoljor 1 972 1 456 1 334        3 600 

 

12.7 Köldmedia  
 
Totalt finns i anläggningen 16 aggregat installerade, 6 av dessa innehåller mer än 3 kg 
köldmedium och är därmed anmälningspliktiga och måste kontrolleras varje år. Kylgruppen 
Håkansson & Wretman AB, ett certifierat företag med certifieringsnummer C565, har utfört den 
årliga kontrollen av samtliga kontrollpliktiga aggregat. Kontrollrapport översänds separat till 
tillsynsmyndigheten. 
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12.7.1 Aggregatförteckning  
 

 
Förteckning över anmälningspliktiga aggregat 

mer än 3 kg köldmedium 
 

Aggregat 
 

Betjänar Köldmedium Mängd 
kg 

Installerad Diarienummer 
2012-1015 

KA1L Admin.utbyggnad R417A 8  C565 

KA2L Ställverk B2 R407C 4 2002 C565 

KA5L Ställverk R407C 4,5 2007 C565 

KA6L Ställverk R407C 4,6 2007 C565 

KA8L Admin.tak R407C 7,2 2006 C565 

KA14L Biogasanläggningen R410A 3,75 2009 C565 

 

 
Förteckning över övriga aggregat 

mindre än 3 kg köldmedium 
 

Aggregat 
 

Betjänar Köldmedium Mängd 
kg 

Installerad 

KA3L PLC-rum, filter R407C 1 2002 

KA4L Filterställverk R407C 2,3 2003 

KA7L Admin.datarum R407C 1 2007 

KA9L Gasmotor R407C 1,3 2008 

KA10L Ozoncontainer R410A 1 2008 

KA11L Slambyggnad R407C 2 2008 

KA12L Slambyggnad R407C 2 2008 

KA13 Admin.kylrum R410A 2 2008 

KA15 Mottagningsstation R410A 1,7 2009 

KA 16 Sandfilter/kontrollrum R410A 1 2012 
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13 AVFALL  

 
 

13.1. Avfallskategorier 
 
Avfall från verksamheten utgörs till största andelen av återvinningsbart hushållsavfall från kök 
och kontor, som tidningar, förpackningsmaterial, metaller och glas. Det uppkomna avfallet 
källsorteras i metallförpackningar, pappersförpackningar, brännbart, batterier, färgat och ofärgat 
glas. Mindre mängder av skrot, bygg och rivningsavfall kan uppstå i samband med underhålls- 
och reparationsarbete. Avfall från underhållsarbeten sorteras i containrar för rostfritt, 
elektronikskrot, hårdplast, aluminium, järnskrotmetallskrot och kabelskrot. Det källsorterade 
avfallet förvaras på särskilt iordningsställda upplagsplatser, ett för hushållsavfall och ett för 
industriavfall. 
Farligt avfall utgörs i första hand av spillolja och lysrör. Ytterligare farligt avfall kan vid särskilda 
utresningar utgöras av laboratoriekemikalier, färgrester, kylmöbler, kretskort och blybatterier från 
elfordon. Farligt avfall förvaras inomhus och på särskilda utrymmen för respektive avfallstyp. 
Allt avfall som uppkommer verksamheten transporteras till godkänd mottagare. Avfallsmängder 
för externt omhändertagande redovisas i följande tabell. Avfallsmängden av förpackningsmaterial 
har ökat i och med att verksamheten mottar och behandlar förpackade mejeriprodukter. 
Det avfall som inte omhändertas externt är renat sand från reningsprocesserna. Renat sand 
deponerar vid verkets tidigare upplagsplats för avfall. 
 
 

13.2 Avfallshantering 
 
Syvab har de senaste åren förbättrat rutinerna och hanteringen för källsortering av 
återvinningsbart material, i syfte att minska mängden brännbart avfall. 
I kök sorteras metall, tidningar, förpackningsmaterial, returpapper, wellpapp och brännbart samt 
glas. Viss del av grovavfallet som inte går att sortera fullt ut till rena material går till förbränning 
och sorteras i två fraktioner, brännbart och osorterat. 
Två miljöstationer är uppställda, ett för hushåll och grovavfall, och ett för industri. Avfall på 
miljöstationer sorteras i avsedda containrar för insamling. 
Under 2011 har en balpress installerats för wellpapp och krympplast. Wellpapp och krympplast 
hanteras av Stena Recycling AB. Hanteringen innebär en förbättrad återvinning av krymplast och 
en minskad transport av avfall. 
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13.3 Avfallsmängder 
 

 
Avfall för externt omhändertagande 2006 - 2012 

 
Avfallstyp Ewc-

kod 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transportör Mottagare 

Brännbart, ton  191210 17,6 12,6 16,1 12,5 7,9 10,94 6,08 Foria Telge 
Återvinning 

Utsorterat, 
brännbart, ton 

191210   0,6 5,6 7,0 23,4 24,88 Stena Stena 

Återvinning av 
returpapper, m3 

     0,74  1 Stena Stena 

Förpackningsrejekt, 
brännbart, ton 

      400,5 455,96 Telge 
Återvinning 

Telge 
Återvinning 

Återvinning av 
metallförpackningar, 
m3 

     0,74   Telge 
Återvinning 

Telge 
Återvinning 

Grovsorterat, ton 200199 7,7 6,6      Foria Telge 
Återvinning 

Blandat, osorterat, 
ton 

200199 1,9 4,9 5,44 6,7 2,2 1,62 1,7 Foria Telge 
Återvinning 

Wellpapp, ton 150101 1,6 1,3 1,20 0,4 0,4   Foria Telge 
Återvinning 

Återvinning av 
wellpapp, m3 

     1,32  1,91 Stena Stena 

Komplext skrot, ton       11,16 20,14 Stena Stena 

Järnskrot, ton 170405 13,5 2,7  7,3 0,6 1,04  Stena  

Elektronik, ton 160213 3,3   1,9 0 2  Stena  

Aluminium, ton 170402 0,2   0,5 0  0,91 Stena Stena 

Kabelskrot, ton 170411 2,3   0 0     

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

Färgrester, kg 080111    0 0     

Kylmöbler, antal 160211 2   0 0     

Trä, övrigt, ton 170201 2,6 5,6 3,2 0 0  5,16 Stena  Stena 

Industriavfall, 
osorterat, ton 

170904 1,9  3,9 7,9 2,8 4,7 14,08 Stena Stena 

Industrislam, ton       29,10  Foria  

Gatubrunnsslam, 
ton 

      4,40  Foria  

Blandat grov, 
metall, trä 

170904    0,6 0   Foria Telge 
Återvinning 

Spillolja, ton 130205   4,5 0 0 1,50 1,0 Stena Stena 

Oljefilter, kg 160107    0 0     

Blybatterier, kg 160601 300   0 0     

Regenskyvetter, kg 160506 38 1200  110 0 0  Schenker HachLange 

COD-rör, kg 160506  210  10 0 0  Schenker HachLange 
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14 RISKER TILL OLÄGENHET  
 

14.1 Riskbedömning 
 
De delar av verksamheten där sannolikheten för en händelse inträffar med negativa konsekvenser 
för en ökad miljöbelastning eller där en hälsofara föreligger är: 
 

 Utrustningsfel i pumpstationen i Eolshäll eller i Pilkrog 

 Stort elbortfall i Eoshäll 

 Elutrustning (bortfall matning) i Eolshäll eller i Pilkrog 

 Kabelbrand i huvudpumpstation 

 Brand och gasexplosion i rötkammare och uppgraderingsanläggning  

 Utsläpp av oförbränd biogas 

  

 

14.2 Rutiner för att förebygga olyckor och identifiera risker 

 
En översiktlig riskbedömning sker rutinmässigt i samband med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 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 och brandrisker samt 
egenkontroll och översyn av elektriska anläggningar och arbetsmiljöronderingar. 
Verksamheten har genomfört en omfattande riskbedömning med förslag till åtgärder samt infört 
ett handlingsprogram med rutiner och uppföljning för att förebygga och minska riskerna för 
allvarliga kemikalieolyckor (i enlighet med en mindre Sevesoanläggning). 
 
 
 
 

15 PRODUKTERNAS MILJÖPÅVERKAN 

 

15.1 Avvattnat slam 

 
Ragnsells hanterar allt avvattnat slam som avyttrats till jordbruk eller för jordtillverkning.  
 
Återanvändning av slam är både miljöriktigt och lämpligt, och uppfyller de nationella som 
regionala miljömålen för slamanvändning. Slamkvaliteten för slam från Himmerfjärdsverket 
uppfyller metallkraven enligt gällande regelverk och de rekommenderade riktlinjer som gäller för 
de organiska miljögifterna. Föroreningsinnehållet i slammet från verket skiljer sig inte från slam 
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. Huvudsyftet med uppströmsarbetet är att långsiktigt 
förbättra slamkvaliteten genom att begränsa utsläpp av ovidkommande ämnen och föroreningar 
till spillvattensystemet. 
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15.2 Behandlat avloppsvatten 
 
Allt avloppsvatten har samlats upp och renats innan utsläpp, med undantag för några 
bräddtillfällen vid pumpstationerna. De behandlade avloppsvattnet uppfyller de nationella och 
regionala miljömålen samt bolagets särskilda villkor för resthalter av fosfor, kväve och BOD. 
 
 

15.3 Gasanvändning 
Av den totala gasproduktionen har 58% förädlats till fordonsgas, 17% används till drift av 
gasmotorn, 1% används till drift av slamtorken, 18 % används till uppvärmning i pannorna och 
6% har facklats. 
 
 

15.4 Transporter 

 
Slam transporteras med lastbil och släp. Varje transport uppgår till 30-35 ton slam. Antalet 
transporter i förhållande till det totala transportbehovet för verksamheten i övrigt framgår av 
tabellen nedan. Transport av externt material dominerar med 44 % av det totala 
transportbehovet. Även antalet transporter för avfall och fordonsgas har ökat under året. Under 
2012 har det totala antalet transporter ökat med 7 % i förhållande till 2011. Antalet lättare 
transporter uppskattas till 2 per dag, under årets 260 arbetsdagar. 
 
 

15.4.1 Antal transporter 
 

 
Antal transporter 2006 – 2012 

 
Typ av transport 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fällningskemikalier 72 73 63 73 55 69 75 

Polymer 12 17 13 18 26 25 25 

Metanol 36 3 6 50 50 50 50 

Övriga kemikalier 20 29 10 23 22 20 20 

Slamtransporter 270 602 767 626 110 560 818 

Avfall 27 31 37 29 27 80 80 

Lättare 
godstransporter 

80 520 520 520 520 520 700 

Organiskt material    139 657 2 200 1 860 

Fordonsgas    128 240 360 580 

Totalt 817 1 275 1 416 1 606 1 707 3 884 4 208 
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      Bilaga A

    

Beskrivning av reningsanläggningar och reningsprocesser 

  

 

 
 

 Gallersal: Avloppsvattnet inkommer till gallersalen på 54 meters djup. I inkommande 
kanal finns två kvarnar som maler rens, som papper, plast, bomull mm, som följer med 
avloppsvattnet. Det malda renset följer sedan med vattnet och avskiljs senare i 
reningsprocessen. Innan vattnet pumpas upp till marknivå tillsätts fällningskemikalien 
järnsulfat för att fälla inkommande löst organiskt material och fosfat.  

 

 Huvudpumpstation: Från gallersalen pumpas allt avloppsvattnet upp till marknivån via 
sex pumpar. Pumparnas kapacitet är mycket väl tilltaget. Normalt är endast 1-2 pumpar i 
drift samtidigt. 

 

 Sandfång: Här avlägsnas tunga partiklar som t.ex. sand, grus och kaffesump. De tunga 
partiklarna sjunker till botten och avlägsnas med skrapor. Avlägsnat material tvättas i 
sandtvätten. 

 

 Sandtvätt: Avlägsnat material i sandfånget tas om hand i sandtvätten. Sanden tvättas så 
att slutprodukten blir fri från organiskt innehåll. Den organiska fraktionen från 
sandtvätten återförs till avloppsreningsverket.  
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 Fingaller: Här avskiljs renset som blev malt i gallersalen. Gallret är på 3 mm och 
avlägsnat rens förs till rensdispergeringen. 

  

 Rensdispergering: Här finfördelas och mals renset som har avskilts på fingallret. Det 
finfördelade renset förs till rötningsprocessen.  

 

 Försedimentering: I sedimenteringsanläggningen avskiljs de lätta partiklar som fällts ut 
vid tillsatsen av järnsulfat. De fina partiklarna, slammet, sjunker till botten och avlägsnas 
med hjälp av skrapor. I försedimenteringen avskiljs ca hälften av de organiska 
föroreningarna (BOD) samt hälften av vattnets fosforinnehåll. Denna förbehandling är 
en förutsättning för att klara av fullständig nitrifikation i verkets relativt små 
luftningsbassänger. Det avskilda slammet i processteget förtjockas och rötas och 
omvandlas till rötslam och biogas. 

 

 Luftning: I en syrerik miljö oxiderar mikroorganismer löst organiskt material till 
koldioxid och vatten samt oxiderar ammonium till nitrat genom nitrifikation. Slamhalten 
regleras genom returslamflöde från sedimenteringen. Syrehalten i bassängerna regleras till 
2 mg/l via luft som tillförs i botten av bassängerna. 

 

 Ozonbehandling: En anläggning för behovsstyrd ozonbehandling av bioslammet som 
effektivt begränsar bildandet av trådbildande mikroorganismer och flytslam. 

 

 Mellan- och eftersedimentering: Här avskiljs det aktiva slammet som pumpas tillbaka 
till luftningsbassängerna. Det slam som inte hinner sedimentera i mellansedimenteringen 
tas om hand i eftersedimenteringen. 

 

 Fluidbäddar: Här omvandlas nitrat till kvävgas med hjälp av mikroorganismer genom 
denitrifikation. Processen sker i en syrefri miljö och kolkälla och fosfor tillförs som 
näringsämnen. 

 

 Skivdiskfilter: Här avlägsnas suspenderat material från denitrifikationen samt 
suspenderat material som följt med från sedimenteringsbassängerna. 

 

 Sandfilter: Som ett sista poleringssteg avskiljs resterande suspenderat material från det 
renade avloppsvattnet. Sanden backspolas med jämna mellanrum varpå spolvattnet leds 
till flotationen. Totalt finns tio filter. Ett filter är ersatt med ett skivdiskfilter för 
slutpolering.  

 

 Utloppskanalen: Det renade avloppsvattnet släpps normalt ut på 25 m djup 1,6 km SSV 
om reningsverket. Från och med 2009 är utloppsnivån reglerat till 10 meters djup. 
Ändringen ingår som en del i HNS projektet, för att undersöka påverkan i recipienten 
Transporten i utloppskanalen sker i två trätuber med 1 600 mm diameter. 

 

 Slambehandling: Avskilt slam från försedimentering och flotation förtjockas och 
tillsammans med externt organisk material rötas det till biogas i tre rötkammare. Från 
rötningsprocessen får ett rötslam som avvattnas i centrifuger och torkning i en slamtork. 
Halten torrsubstans uppgår till 25 % vid centrifugering och 95 % vid torkning. Slammet 
är REVAQ-certifierat. 
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 Deammonifikation: Här renas rejektvattnet från centrifugering av rötslam. Rejektvatten 
innehåller höga halter av ammonium som i processteget omvandlas ammonium till 
kvävgas utan tillsats av extern kolkälla. Anläggningen renar 80 % av inkommande kväve. 
Utgående vatten från anläggningen leds till det biologiska reningssteget och resterande 
mängd kväve renas i huvudströmmen genom nitrifikation och denitrifikation.  
 

 

 Våtskrubber: Vid torkning av rötslammet bildas rökgas som renas i en våtskrubber. 
 

 Gasmotor: Gasmotorn driver en blåsmaskin som genererar luft till det biologiska 
reningsteget för nitrifikation och BOD-oxidation. Gasmotorn ersätter drift av eldrivna 
blåsmaskiner. 

 

 Mottagningsstation flytande organiskt material: Anläggningen består av tre tankar på 
50 m3/st. Här mottages organiskt material som kräver hygienisering. Materialet upphettas 
till 70ºC i en timme innan det pumpas till rötning. 
 

 Pühler: Här mottages förpackat organiskt material som inte kräver hygienisering. 
Materialet avpacketeras i en kvarn och pumpas sedan till rötningsprocessen. Överblivna 
förpackningar sortreas och förs till återvinning.  

 

 Uppgraderingsanläggning: Här uppgraderas biogasen till fordonskvalitet med en 
metanhalt på ca 98 %. I anläggningen avlägsnas koldioxid, svavelföreningar och vatten. 
Uppgraderad gas fylls på så kallade gasflak som sedan transporteras till publika 
bensinstationer. Distribueringen av uppgraderad gas sköts ej av Syvab.  
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Bilaga B 
 

 

Processbild över reningsanläggningar 
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      Bilaga C 

 

 

Upptagningsområde och tunnelsystem 
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Gällande tillstånd                                               BILAGA D 

Datum Myndighet Beskrivning 
 
1990-04-27 

 
Koncessionsnämnden 

Tillstånd enligt Miljöskyddslagen att iordningsställa ett upplag på 
fastigheten Hörningsholm 2:45, Botkyrka kommun och där deponera 
150 000 m3 avvattnat slam. 

1990-04-27 Koncessionsnämnden Tillstånd att anlägga en ny deponi för slam. 

1991-02-11 Botkyrka kommun Anmälan om ett mellanlager för rötat slam mellan befintliga rötkammare 
och slamcentrifuger. 

1991-11-25 Botkyrka kommun Beslut om råd för komplettering av reningsprocessen med filtrering i 
sandfilter som slutsteg samt en flotationsanläggning. 

1993-09-28 Länsstyrelsen Godkännande av plankravet angående avsättning av rötat slam. 

 
1996-04-19 

 
Koncessionsnämnden 

Tillstånd enligt miljöbalken att efter rening i Himmerfjärdsverket släppa ut 
avloppsvatten samt genomföra ansökta utbyggnader och förändringar av 
reningsanläggningen. Tillståndet gäller för en inkommande vattenmängd av 
130 000 m3 per dygn som årsmedeltal. 

2006-09-20 Botkyrka kommun Delegationsbeslut angående mottagning av externt avfall. 

2007-01-03 Botkyrka kommun Tillsynsmyndigheten anser inte det nödvändigt att föreskriva om 
försiktighetsmått för en anmäld förändring vid rening av returströmmar 
från centrifugering av rötslam. 

 
2007-07-03 

 
Botkyrka kommun 

Föreläggande om försiktighetsmått gällande anmälan om ändrad 
gashantering på Himmerfjärdsverket. Himmerfjärdsverket har för avsikt att 
installera en gasmotor för att driva en bassängluftare. 

2007-11-06 Botkyrka kommun Tillsynsmyndighet avser inte meddela beslut om förbud eller föreläggande 
om försiktighetsmått för användning av ozon för en anmäld anläggning vid 
bekämpning av flytslam. 

 
2008-03-13 

 
Miljööverdomstolen 

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens domslut och förlänger dels 
utredningsuppdraget avseende redovisning, tidpunkten förlängs till den 15 
juni 2011, och fastställer slutliga villkor för BOD samt förordnar 
provisoriska villkor för resthalten av fosfor under prövotiden. 

 
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 Koncessionsnämndens 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. 

 
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 fastigheten Hörningsholm 2:45. 

2009-03-16 Botkyrka kommun Tillstånd till brandfarlig vara. Anläggningen får inte tas i drift förrän 
avsyning skett. 

2009-06-16 Södertörns 
brandförsvarsförbund 

Avsyningsprotokoll. Anläggningen får inte påbörjas förrän bristerna är 
åtgärdade. 

2009-09-04 Länsstyrelsen Beslut om ett föreläggande om att redovisa handlingsprogram och 
riskanalys senast den 31 december 2009. 

2009-09-10 Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande om utarbetande av ett handlingsprogram och 
riskanalys före den 31 december 2009. 

2010-03-22 Botkyrka kommun Tillstånd om ändring för hantering av mängd brandfarlig vara. 

2010-04-28 Arbetsmiljöverket Tillsynsmeddelande om att före den 7 juni 2010 redovisa åtgärder med 
anledning av brister och krav. 

2010-04-30 Länsstyrelsen Föreläggande om att före den 7 juni 2010 redovisa åtgärder med anledning 
av brister och krav. 

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. 

2012-04-11 Mark och 
miljödomstolen 

Höjning av utsläppspunkten för renat och bräddat avloppsvatten från 
Himmerfjärdsverket. Giltig till och men 31 dec 2013 

2012-08-22 Mark och 
miljödomstolen 

Tillstånd till överföringsledningar för avloppsvatten i 
Vårbyfjärden(Mälaren) i Ekerö och Botkyrka kommuner 
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      Bilaga E 
 

 

 

Tidigare anmälningar 
 

Verksamhetsår 2006 

 Anmälan av icke tillståndspliktig transport av farligt avfall. 

 Anmälan om mottagande av externt material för biogasproduktion. 

 Anmälan om innehav av köldmedia, ny anläggning. 

 Anmälan om byggande av deammonifikationsanläggning. 

 Anmälan om innehav av köldmedia, ny anläggning. 
 

Verksamhetsår 2007 

 Anmälan av ändrad gashantering i befintlig verksamhet. 

 Anmälan avseende användning och framställning av ozon. 

 Ansökan om tillstånd till mottagning och rötning av externt organiskt material. 

 Anmälan gällande innehav av köldmedia, ny anläggning. 
 

Verksamhetsår 2008 

 Anmälan gällande ny anläggning för uppgradering av rötgas till fordonsgas. 

 Ansökan om hantering av brandfarlig vara. 

 Anmälan om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor. 
 

Verksamhetsår 2009 

 Redovisning av riskbedömning och handlingsprogram för allvarliga kemikaliolyckor. 
 

Verksamhetsår 2010 

 Redovisning om vidtagna åtgärder med anledning av redovisad riskutredning enligt 
Sevesolagstiftningen. 
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Bilaga F 
 

 
Organisationsschema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VD 

Carl-Olof 
Zettterman 

Administration 

Lars-Göran 
Zetterman 

Produktion 

 

Ulrich Brauer 

Process 

 

Sara Stridh 
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      Bilaga G 

 
 
 
Ansvarsfördelning och funktionsbeskrivning 

 

 
 VD: Har det övergripande ansvaret för bolaget och ansvarar för att styrelsens direktiv 

verkställs samt rapporterar tillbaka till styrelsen.  
 

 Processchef: Har det operativa ansvaret för att bolagets tillståndsvillkor uppfylls, 
kontrolleras och rapporteras.  

 

 Produktionschef: Har det operativa ansvaret för anläggningens drift och underhåll.  
 

 Ekonomichefen: Ansvarar för bolagets ekonomi, HR funktion och den administrativa 
styrningen av verksamheten.  

 

 Ledningsgrupp: VD har utsett Processchef, Produktionschef och Ekonomichef att ingå 
i bolagets ledningsgrupp.  
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Bilaga H 
Mätprogram, egenkontroll 
 
Antal prov per år och provtyp för inkommande och utgående avloppsvatten samt antal prov per 
vecka av bräddat vatten vid varje bräddningstillfälle.  

 

 
Avloppsvatten 

Månadsprov (mp), veckoprov (vp) och dygnsprov (dp) 

 
Parameter Inkommande Utgående Bräddat vatten 

COD 52 vp 52 vp 1 vp 

BOD 52 dp 52 dp 1 dp 

TOC 52 vp 52 vp 1 vp 

P-tot 52 vp 52 vp 1 vp 

N-tot 52 vp 52 vp 1 vp 

NH4-N 52 vp 52 vp 1 vp 

Hg 12 mp 12 mp 1 vp 

Cd 12 mp 12 mp 1 vp 

Pb 12 mp 12 mp 1 vp 

Cu 12 mp 12 mp 1 vp 

Zn 12 mp 12 mp 1 vp 

Cr 12 mp 12 mp 1 vp 

Ni 12 mp 12 mp 1 vp 

Ca 12 mp 12 mp  

Co 2 mp 2 mp  

Mn 2 mp 2 mp  

Ag 2 mp 2 mp  

As 2 mp 2 mp  

Klorid  2 vp  

Fluorid  2 vp  

Sulfat  2 vp  

AOX  2 vp  

DEHP och ftalater  2 vp  

Fenol och kresol  2 vp  

Oktylfenol och etoxylater  2 vp  

Nonylfenol och etoxylater  2 vp  

SS 52 dp 265 dp  

PO4-P 265 dp 265 dp  

pH 52 dp   

Alkalinitet 52 dp   
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Antal prov och provtyp: månadsprov (mp), stickprov (sp), halvårsprov (hp) 
 

 
Slam 

 
Parameter Avvattnat slam 

 
Bionäring 
 

Torkat slam 

pH 12 mp 12 mp 2 hp 

TS 12 mp 12 mp 2 hp 

GF/GR 12 mp 12 mp 2 hp 

N-tot 12 mp 12 mp 2 hp 

NH4-N 12 mp 12 mp 2 hp 

P-tot 12 mp 12 mp 2 hp 

Ca 12 mp 12 mp 2 hp 

K 12 mp 12 mp 2 hp 

Mg 12 mp 12 mp 2 hp 

CaO 12 mp 12 mp 2 hp 

Hg 12 mp 12 mp 2 hp 

Cd 12 mp 12 mp 2 hp 

Pb 12 mp 12 mp 2 hp 

Cu 12 mp 12 mp 2 hp 

Zn 12 mp 12 mp 2 hp 

Cr 12 mp 12 mp 2 hp 

Ni 12 mp 12 mp 2 hp 

Ag 12 mp 12 mp 2 hp 

Sn 12 mp 12 mp 2 hp 

PCB 12 mp 2 mp 2 hp 

PAH 12 mp 2 mp 2 hp 

Nonylfenol 12 mp 2 mp 2 hp 

Al 2 mp 2 mp 2 hp 

Co 2 mp 2 mp 2 hp 

Mn 2 mp 2 mp 2 hp 

Na 2 mp 2 mp 2 hp 

S 2 mp 2 mp 2 hp 

Cl 2 mp 2 mp 2 hp 

As 2 mp 2 mp 2 hp 

 

 

 
Luft 

Provtyp: kontinuerlig mätning under varierande tidsperiod 

 
Parameter 
 

Tork Panna Reningsprocesser Slamhantering 

NOX  1 onl/2 år   

CO2  1 onl/2 år 1 onl/2 år 1 onl/2 år 

Stoft 1 sp/2 år    

N2O   1 onl/2 år 1 onl/2 år 

CH4   1 onl/2 år 1 onl/2 år 

NH3   1 onl/2 år 1 onl/2 år 

Kolväten   1 onl/2 år  
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      Bilaga I 
 

 

Kemikalieförteckning över utvalda kemiska produkter 

 
 

 
Processkemikalier som används i större mängder 

 
Produktnamn Kemiskt namn och 

beteckning 
CAS-nr Riskfraser Användningsområde 

Hepta Järnsulfat 
FeSO4x7H20 

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

Pluspac 
Ekoflock 
Pax 

Aluminiumklorid 
AlCl3 

1327-41-9 R36/38 
R66 

Fällningskemikalie vid 
fosforrening och 
flockningskemikalie för 
bekämpning av skum och 
flytslam i biosteget 

Polymer 
Zetag 
Magnafloc 

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

Fosforsyra Fosforsyra 
H3PO4 

7664-38-2 R34 Näringslösning för 
denitrifikationsbakterier vid 
kväverening 

Metanol Metanol 
CH3OH 

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

Kolkälla för denitrifikation 
av nitrat vid kväverening 

Svavelsyra Svavelsyra 
H2SO4 

7664-93-9 R35, R37, R14 Rengöringskemikalie för 
avdödning av organiskt 
material i sandfilter. 

Nutriox Kalciumnitrat 
Ca(NO3)2 

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

Smörjoljor Mineralolja   Maskinunderhåll 

 


