
Miljörapport för år: 2015 

Textdel  
 

Verksamhetsutövare 

Namn 

Sektor samhällsbyggnad, Ale kommun 

Org.nr 

1421200-1439 

Anläggningens namn 

Älvängens avloppsreningsverk 

Länsstyrelsens anläggningsnr 

1440-1007 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på 

miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. (NFS 2006:9 4 § punkt 1)   
 

Organisation  

VA-verksamheten är en del i Sektor samhällsbyggnad i Ale kommun. Denna verksamhet leds av 

Verksamhetschef teknik. Reningsverket sköts dagtid av en maskinist. Utbildade vikarier finns vid semester och 

sjukdom.  

 

Jourverksamheten består i att en arbetsledare har alla larm och händelser kopplade till en hemdator där alla 

driftstörningar registreras. Varje jourlag består av en arbetsledare, en maskinist och en rörläggare som har jour 

var sjätte vecka. Arbetsledaren sköter all kontakt med SOS-alarm, allmänheten, Alelyckans driftcentral samt 

Kungälvs råvattentäkt vid Dösebacka. 

 

Juridiskt ansvarig för verksamheten är Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun. Det övergripande 

organisatoriska ansvaret har Enhetschef VA. Ansvarig för att miljörapporten är komplett och lämnas in är 

Projektledare inom VA. Ansvarig för rapportering till berörd myndighet vid oplanerade driftstörningar som har 

eller kan ha påverkan på människors hälsa eller miljö är Drifttekniker på verket. Vid planerade driftstopp sköts 

rapporteringen av Driftledare. Om varken Drifttekniker och Driftledare finns närvarande faller ansvaret över på 

Projektledare.    

 

Verksamhetsområde 
Avloppsreningsverkets verksamhetsområde omfattar orterna Älvängen, Skepplanda och Alvhem.  

 

 Älvängens tätorts avloppssystem består dels ett äldre ledningsnät med en del felkopplingar, och ett 

nyare system byggt på 1970-talet.  

 Skepplandas avloppsnät byggdes till stora delar på 1970-talet.  

 Alvhems ledningsnät sanerades under 2013-2014 och dagvatten separerades och nytt dagvattensystem 

byggdes ut. 

 
Avloppsvattenrening 
Inkommande avloppsvatten pumpas in till verket med två snäckpumpar. Vid mycket höga flöden startar en 

centrifugalpump innan snäckpumparna som pumpar ut bräddat vatten. Den mekaniska reningen består av 

rensgaller, sandfång och försedimentering. För att avskilja grövre föroreningar såsom trasor, tops och liknande 

passerar inkommande vatten två rensgaller. Normalt används bara det ena och det andra står som reserv. Sand 

avlägsnas i två parallella sandfång genom att vattnet luftas. Tyngre partiklar såsom sand och grus sjunker till 

botten medan lättare organiska partiklar följer med avloppsvattnet för vidare behandling. Avskild sand pumpas 

till två sandfickor. I de två försedimenteringsbassänger som följer sedimenteras istället de tyngsta organiska 

föroreningarna. Efter försedimenteringen finns möjlighet att förbileda flöden över 3,7 Q-dim direkt till utloppet.  

 

 

 



Tyngre partiklar såsom sand och grus sjunker till botten medan lättare organiska partiklar följer med 

avloppsvattnet för vidare behandling. Avskild sand pumpas till två sandfickor. I de två 

försedimenteringsbassänger som följer sedimenteras istället de tyngsta organiska föroreningarna. Efter 

försedimenteringen finns möjlighet att förbileda flöden över 3,7 Q-dim direkt till utloppet.  

 

Den biologiska reningen består av en luftad aktivslambassäng. Det bildade slammet sedimenteras i två 

mellansedimenteringsbassänger och pumpas tillbaka som returslam till aktivslambassängen. En del tas också ut 

som överskottsslam genom att det pumpas tillbaka till försedimenteringen och därifrån tas slammet ut till 

slambehandlingen. 

 

Efter mellansedimenteringen tillsätts fällningskemikalie i ett inblandningsschakt med omrörning genom luftning. 

Flödet fördelas sedan på två slutsedimenteringsbassänger där de bildade flockarna sedimenteras. Även slam från 

slutsedimenteringen pumpas tillbaka till försedimenteringen. Renat avloppsvatten avleds till recipienten via en 

mätlåda för flödesmätning och provtagning. 
 

Utsläppspunkten från verket, förbilett flöde efter försedimenteringen och bräddat flöde från 

inloppspumpstationen går alla ut genom en gemensam ledning till mynningen av Grönån. Utsläppspunkten i 

koordinatsystemet SWEREF 99 TM är: N 642249 och E 329901. 

 

Bräddat flöde provtas sedan februari 2015. Det innebär att provtagning ej gjordes under bräddningar som 

inträffade i januari. Dessa bräddtillfällen har i beräkning av totala utgående halter och mängder antagits ha 

samma halter föroreningsämnen som medel av övriga bräddprovtagningar under året.  

 
Slambehandling 
Slammet som avskilts i försedimenteringen (inklusive slam från mellan- och slutsedimenteringen) pumpas till 

två luftade slamstabiliseringsbassänger. Slam från respektive stabilisering leds till två förtjockare för att öka 

slamhalten inför avvattning. Dekantatet från förtjockarna går tillbaka till aktivslamsteget. Förtjockat slam 

avvattnas i en centrifug och förvaras därefter i en container. Stabiliserat och avvattnat slam transporteras till 

Heljestorp för kompostering. Inget externslam tas emot från industri eller andra reningsverk. 

Kemikaliehantering 

De kemikalier som hanteras på Älvängens ARV är fällningskemikalie, Ekoflock 90 samt polymer för 

avvattningen, Zetag 7565. Tanken för fällningskemikalie är placerad invallad och utan avlopp inomhus.  

Polymer förvaras i pulverform och bereds i en automatisk polymerberedare. Polymeren förvaras inomhus. 

Ledningsnät och pumpstationer 

En karta över ledningsnätet som är anslutet till Älvängens ARV bifogas i bilaga 10. På kartorna är pumpstationer 

markerade i rött. Ledningskartorna inkluderar även 3 privata pumpstationer. För beräkning av bräddade mängder 

och halter på ledningsnätet används provtagningsresultaten för bräddat vatten från inloppspumpstationen på 

verket.  

 

På fyra av pumpstationerna finns metoder för att mäta bräddat flöde. Dessa mätare har dock ej nollställts för 

2015 och bräddningar har därmed ej kunnat mätas. I bilaga 3 och i emissionsdeklarationen redovisas därför inga 

bräddningar från ledningsnätet eftersom de ej är kända. I januari 2016 nollställdes mätarna så att bräddningar på 

ledningsnätet ska kunna inkluderas i nästa års miljörapport. 

Verksamhetens påverkan på miljön 

Avloppsreningsverket påverkar miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten till Göta älv och i förlängningen 

havet. Vid driftproblem eller hydraulisk överbelastning kan orenat avloppsvatten släppas ut både från 

pumpstationer och från avloppsreningsverket. Även lukt och buller skulle kunna påverka miljön och närboende. 

Uppvärmningen av verket sker med värme från utgående avloppsvatten via värmepump. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tillstånd/dispens för verksamheten 
Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i 

miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. (NFS 2006:9 4 § punkt 2)   
 

Datum Beslutsmyndighet Tillståndet avser (t.ex beslutsmening) 

2010-06-10 Länsstyrelsen 
Västra Götalands 
län 

Miljöprövningsdelegationen lämnar Ale 
kommun tillstånd enligt miljöbalken till 
befintligt avloppsreningsverk på fastigheten 
Starrkärr 4:46 i Ale kommun med tillhörande 
avloppsledningsnät. Tillståndet omfattar en 
maximal genomsnittlig veckobelastning av 
högst 9 000 personekvivalenter. Utsläpp av 
renat avloppsvatten ska ske till Göta älv. 

2014-02-26 Länsstyrelsen 
Västra Götalands 
län 

Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
avslutar prövotidsförfarandet och beslutar 
enligt 9 kap. miljöbalken om två ytterligare 
slutliga villkor, 3.a och 9.a. 

 

Gällande kontrollprogram  
 

Det finns inget gällande kontrollprogram för verksamheten. Ett förslag till nytt 
kontrollprogram har lämnats till Länsstyrelsen i december 2015.  

 

Åtgärdsplan/saneringsplan för ledningsnätet  
 

Det finns inget fastlagt åtgärdsprogram för ledningsnätet. Det pågår ett kontinuerligt 
arbete med att filma ledningsnätet samt söka efter källor till ovidkommande vatten. 
Under 2015 har 800 meter spillvattenledning relinats i Älvängen. 

 

Anmälningsärenden beslutade under året  
Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga 

ändringar enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort 

redovisning av vad beslutet eller besluten avser. (NFS 2006:9 4 § punkt 3)   
 

Datum Beslutet avser 

- - 

 

Andra gällande beslut  
Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort redovisning av 

vad beslutet eller besluten avser.  T.ex. förelägganden till följd av anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och 

som är aktuella. (NFS 2006:9 4 § punkt 4)    
 

Datum Beslutet avser 

- - 



 

Tillsynsmyndighet 

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. (NFS 2006:9 4 § punkt 5)   

Namn 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

Verksamhetens tillståndsgivna och faktiska omfattning 
Tillståndsgiven maximal belastning, tillståndsgiven dimensionerad belastning el dyl. (NFS 2006:9 4 § punkt 6)   
 

Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av högst 9 000 
personekvivalenter. 
Kommentar 
 
Max GVB för Älvängens ARV har uppskattats till 8000 pe. Detta baseras på dagens 
anslutning på ca 6000 pe samt en uppskattning av potentiella framtida anslutningar i 
Älvängen, Skepplanda och Alvhem. De potentiella framtida anslutningarna baseras 
på planerade nybyggnadsprojekt enligt kommunens befolkningsprognos och ett 
antagande om 2,6 pe/nybyggd lägenhet. Enligt SCB bor det i genomsnitt 2,45 
personer per hushåll i Ale kommun. Eftersom verket ska läggas ned inom några år 
har endast planerade nybyggnadsprojekt för perioden 2016-2018 inkluderats i max 
GVB. 
 
Dagens anslutning: 6 000 pe 
Framtida anslutningar, Alvhem: 76 pe 
Framtida anslutningar, Skepplanda: 195 pe 
Framtida anslutningar, Älvängen: 1280 pe 
Totalt, avrundat uppåt för säkerhetsmarginal: 8 000 pe 
 
Maximal genomsnittlig veckobelastning beräknades i förra årets miljörapport utifrån 
halvmånadsmedelvärden för den föregående treårsperioden. Motsvarande beräkning 
för perioden 2013-2015 ger 5 524 pe vilket understiger den maximala tillståndsgivna 
belastningen med ca 3 400 pe. 
 

 

Gällande villkor i tillstånd  
Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. (NFS 

2006:9 4 § punkt 7)   
 

Villkorets nummer och hur det lyder Skriv en kommentar till villkoret så att det 
framgår om villkoret uppfyllts eller ej för 
det aktuella året. Om ett villkor inte har 
uppfyllts ange vidtagna åtgärder samt 
resultaten av dessa. 

1. Avloppsanläggningen ska utföras och 
drivas i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad sökanden angivit i ansöknings-
handlingarna och i övrigt åtagit sig i 
ärendet om inte annat framgår av nedan-
stående villkor. 

Anläggningen har drivits i huvudsak enligt 
den utformning som angavs i 
ansökningshandlingarna. Inga 
förändringar har gjorts i processen under 
året. 



2. Avloppsreningsverket ska ständigt 
drivas så att högsta möjliga reningseffekt 
uppnås med tekniskt och ekonomiskt 
rimliga insatser. 

Begränsningsvärden som finns i villkoret 
uppnås. Ytterligare insatser är ej 
motiverade då verket kommer att läggas 
ner inom ett par år. 

3. Resthalten organiskt material 
respektive fosfor i det samlade utgående 
vattnet från avloppsreningsverket får som 
medelvärde per kalenderår inte överstiga 
något av följande värden: 
 
BOD7: 10 mg/l 
Totalfosfor: 0,4 mg/l 

Villkor uppfyllt: 
 
BOD7:  9,8 mg/l  
P-tot:    0,24 mg/l 
 

 

3.a Kvävereduktion ska införas i renings-
processen och tas i drift senast den 1 
januari 2021. Från och med den 1 januari 
2022 får resthalten av totalkväve i det 
samlade vattnet från avloppsrenings-
verket som medelvärde per kalenderår 
inte överstiga 15 mg/l. 

Ej tillämpligt för 2015. Beslut har tagits 
om att lägga ner reningsverket inom 
några år för att överföra spillvattnet till 
Gryaab AB. 

4. Om resthalten av organiskt material 
respektive fosfor som medelvärde per 
kalenderkvartal överstiger något av 
nedanstående värden i det samlade 
utgående vattnet från avloppsrenings-
verket, ska åtgärder vidtas omgående så 
att värdet kan hållas. Tillsynsmyndigheten 
ska bestämma inom vilken tid åtgärderna 
ska vara utförda.  
 
BOD7: 8 mg/l 
Totalfosfor: 0,3 mg/l 

Villkor delvis uppfyllt: 
 
BOD7 Kv1: 9,2 mg/l       Kv2: 3,9 mg/l 
          Kv3: 8,7 mg/l       Kv4: 11,6 mg/l 
P-tot  Kv1: 0,26 mg/l     Kv2: 0,08 mg/l 
          Kv3: 0,18 mg/l     Kv4: 0,24 mg/l 
 
Riktvärdet för BOD7 överskreds kvartal 1, 3 
och 4. Utgående halter från verket i det 
fullständigt renade avloppsvattnet var låga, 
samtliga dessa kvartal var halten ut från 
verket under 5 mg/l i medel. Att halten höjs så 
mycket beror på bräddningarna, både från 
inloppspumpstationen och efter 
försedimentering. 

5. Vid omfattande ombyggnads- eller 
underhållsarbeten som medför att 
avloppsanläggningen helt eller delvis tas 
ur drift ska åtgärder vidtas för att 
motverka vattenförorening eller andra 
olägenheter för omgivningen. Samråd ska 
ske med tillsynsmyndighet. 

Under loppet av 2015 har inga större 
driftstörningar av sådant slag inträffat att 
det krävt att anläggningen eller del av 
anläggningen tagits ur drift för underhåll. 

6. Vid bräddning av bristfälligt renat 
vatten eller om andra olyckshändelser 
inträffar som kan medföra ökad risk för 
försämrad vattenkvalitet i Göta älv ska 
kontrollcentralen vid Alelyckans 
vattenverk omgående informeras. 

Vid samtliga bräddningar kontaktas 
Alelyckans vattenverk via telefon. 

7. Om luktolägenheter av betydelse från 
verksamheten uppstår ska åtgärder 
vidtas omgående så att störningen 
upphör. 

Inga klagomål på luktolägenheter har 
mottagits under 2015. Ett kompostfilter 
finns som renar utgående luft. 



8. Industriellt avloppsvatten samt 
avloppsvatten från övriga anslutna 
verksamheter får inte tillföras avlopps-
anläggningen i sådan mängd eller vara av 
sådan beskaffenhet att anläggningens 
funktion nedsätts eller särskilda 
olägenheter uppkommer för avlopps-
slammet eller recipienten. 

Industrianslutning utgör endast en mycket 
liten del av avloppsreningsverkets 
belastning. Någon särskild industri med 
en för reningsanläggningen specifik 
störande hantering har under 2015 inte 
kunnat påvisas. 
 
För att få en klar översikt över industri-
anslutningen driver kommunen löpande 
en inventering och kartering av anslutna 
industrier och dess verksamhet. 

9. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande 
ses över och åtgärdas i syfte att dels 
begränsa tillflödet av tillskottsvatten och 
dels förhindra utsläpp av obehandlat eller 
otillräckligt renat avloppsvatten. 

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att 
filma ledningsnätet samt söka efter källor 
till ovidkommande vatten. Under 2015 har 
800 meter spillvattenledning relinats i 
Älvängen. 

9.a Åtgärdsplan för ledningsnätet för att 
minimera utsläpp av obehandlat 
avloppsvatten ska finnas och följas. En 
åtgärdsplan ska lämnas till tillsyns-
myndigheten senast den 31 dec 2014 och 
därefter revideras vart 5:e år om inte 
tillsynsmyndigheten bestämmer annat. 
Om det finns särskilda skäl får tillsyns-
myndigheten meddela ytterligare krav på 
åtgärder. 

Ingen åtgärdsplan har lämnats till 
tillsynsmyndigheten under 2015. 

10. Kemiska produkter ska hanteras på 
sådant sätt att spill eller läckage inte kan 
nå avlopp och så att förorening av mark, 
ytvatten eller grundvatten inte kan ske. 

Kemikalietanken står invallad i separat 
utrymme. 

11. Införande av nya processkemikalier 
får endast ske efter medgivande av 
tillsynsmyndigheten. 

Inga nya processkemikalier har 
introducerats på verket under 2015. 

12. Hanteringen av slam vid renings-
verket ska ske på ett sådant sätt att 
olägenheter inte uppkommer för 
omgivningen. 

Under 2015 har det avvattnade slammet 
skickats till Heljestorp för kompostering. 
Inga klagomål på lukt har inkommit under 
året. 
  



13. Bolaget ska i syfte att hushålla med 
energi särskilt optimera energi-
användningen i verksamheten. 
Energiaspekten ska beaktas vid val av 
pumpar, fläktar och annan utrustning 
samt vid översyn av underhålls- och 
driftrutiner för verksamheten. 

Energiaspekten beaktas vid ersättning av 
maskiner. Inga övriga satsningar på 
energieffektivisering har genomförts då 
beslut är taget om nedläggning av verket 
inom ett par år. Följande maskiner har 
bytts ut eller reparerats under året: 
 

 Två pumpstationspumpar har ersatts 
och två stycken har renoverats. 

 Två pumpar har bytts ut på 
reningsverket. 

 En ny polymerberedare har köpts in. 

 Centrifugen har renoverats. 

 Två slamskrapor med motorer har 
bytts ut. 

 

14. Buller från verksamheten får inte 
överskrida högre ekvivalent ljudnivå vid 
bostäder än: 
 
 50 dB(A) vardagar måndag-
fredag kl. 07.00-18.00 
 40 dB(A) nattetid kl. 22.00-
07.00 
 45 dB(A) övrig tid 
 
Nattetid ska dessutom gälla att 
momentanvärden får uppgå till högst 55 
dB(A) vid bostäder. 
 
De angivna ekvivalentnivåerna ska 
kontrolleras genom mätning vid 
bullerkällorna (närfältsmätning) och 
beräkningar eller genom mätning vid 
berörda bostäder (immissionsmätning). 
Kontroll ska ske så snart det har skett 
förändringar i verksamheten som kan 
medföra ökade bullernivåer eller när 
tillsynsmyndigheten anser att kontroll är 
befogad. 
 
Om ett värde överskrids ska omedelbara 
och tillräckliga åtgärder vidtas så att 
värdet kan klaras senast vid den tidpunkt 
som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Inga klagomål på buller från 
verksamheten har inkommit under 2015. 
Inga ändringar i verksamheten har gjorts 
som förväntas orsaka mer buller. Därför 
har heller inga mätningar av bullernivån 
gjorts.  

15. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas 
får avloppsanläggningen. Förslag till 
reviderat kontrollprogram ska inges till 
tillsynsmyndigheten senast den 31 
december 2010. 

Förslag till kontrollprogram för Älvängens 
avloppsreningsverk har upprättats och 
skickats till Länsstyrelsen i december 
2015. Det nya kontrollprogrammet 
tillämpas fr.o.m. 2016-01-01. 

 



Gällande förelägganden mm (t.ex. utifrån anmälningsärenden)  
Redovisning av de punkter (”villkor”) som gäller för verksamheten genom förelägganden m.m. samt hur vart och ett 

av dessa har uppfyllts. 
 

Inga gällande förelägganden har 
mottagits under 2015. 

- 
 

 

 
Sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar 

En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts 

under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.  (NFS 2006:9 4 § punkt 9)  Kan 

tex vara mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande 

och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbrukning, produktion 

av avfall samt transporter till och från anläggningen.  
 

Prov uttages i fyra punkter, på inkommande och utgående vatten, bräddat vatten från 
inloppspumpstationen samt efter förbilett flöde efter försedimentering. Provtagaren 
för bräddat vatten vid inloppspumpstationen är densamma som för ordinarie 
provtagning inkommande och är belägen i inloppsränna före galler vilken luftas för att 
förbättra omblandningen vid provtagningspunkten. Provtagaren står stand-by för 
bräddprovtagning, dvs. prov tas om bräddning sker när ordinarie provtagning inte 
pågår. Bräddprov tas tidsstyrt, övriga prover flödesstyrt. 
 
Under året har 20 st dygnsprover samt 3 st helgprover tagits på inkommande och 
utgående vatten samt 4 st prover bräddat vatten från inloppspumpstationen och 6 
prover på förbilett vatten efter försedimentering. Provtagning av slam sker direkt i 
slamcontainern efter centrifugering, 4 samlingsprov har analyserats. 
Kontrollresultatet från året bl.a. utifrån kontrollprogrammet redovisas dessutom i 
bifogade bilagor 1-8.  
 
Då inga klagomål har inkommit på lukt eller buller har inga omgivningskontroller med 
avseende på dessa aspekter utförts. 
 
Recipientkontrollen sker i Göta Älvs vattenvårdsförbunds regi. Göta älv och Grönån 
är recipient för hela verksamhetsområdet. Närmsta provtagningspunkt nedströms 
utsläppspunkten är stationen Alelyckan. Vid Alelyckan har Ammonium och totalkväve 
haft en något minskande trend de senaste tre åren. Totalkväve har minskat från 650 
µg/l 2012 till 617 µg/l 2014. Fosfatfosfor, totalfosfor, COD och TOC har varit 
oförändrade. Samtliga undersökta metaller har legat antingen oförändrade eller 
något minskande. Rapport om resultat från 2015 har ännu ej inkommit. 
 
Ingen periodisk besiktning har genomförts under året. 
 
 

Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att 

förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer. (NFS 2006:9 4 § punkt 10)    
 

Kontroll av mätare och underhåll av provtagare har genomförts kontinuerligt under 
året. Flödesmätare och instrument kalibreras av extern entreprenör med jämna 
serviceintervall. Uppdaterade driftrutiner håller på att tas fram och de kommer att 
vara klara till sommaren 2016. 
 
 



 

Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor 

eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet 

för miljön eller människors hälsa. (NFS 2006:9 4 § punkt 11)    
 

Inga betydande driftstörningar har inträffat under året. 
 
Bräddning vid reningsverket har endast skett vid hydraulisk överbelastning. 
Bräddvolymer redovisas i bilaga 3. 
 
 

Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av 

råvaror och energi. (NFS 2006:9 4 § punkt 12)    
 

Energiaspekten beaktas vid ersättning av maskiner. Inga övriga satsningar på 
energieffektivisering har genomförts då beslut är taget om nedläggning av verket 
inom ett par år. Följande maskiner har bytts ut eller reparerats under året: 

 

 Två pumpstationspumpar har ersatts och två stycken har renoverats. 

 Två pumpar har bytts ut på reningsverket. 

 En ny polymerberedare har köpts in. 

 Centrifugen har renoverats. 

 Två slamskrapor med motorer har bytts ut. 
 

 

Ersättning av kemiska produkter mm  
De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors hälsa 

och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga. (NFS 2006:9 4 § punkt 13)    
 

Inga kemiska eller biotekniska produkter har ersatts under 2015.  

 

 

Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från verksamheten 

och avfallets miljöfarlighet. (NFS 2006:9 4 § punkt 14)   
 

Avfallet från verksamheten består av avvattnat slam, sand och grovrens från 
rensgaller. Rens och sand tvättas. Provtagning görs av det avvattnade slammet för 
att kontrollera och övervaka halterna av tungmetaller och andra miljöskadliga ämnen. 
Inga åtgärder utöver detta har gjorts.   
 

 

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

upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. (NFS 2006:9 4 § punkt 15)   
 

Inga betydande åtgärder har genomförts under året.  
 



 

 

Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid 

användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt har 

resulterat i. (NFS 2006:9 4 § punkt 16)    
 

Inga undersökningar för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och 
omhändertagande av slam, rens eller sand har genomförts under året. Slammet 
analyseras genom fyra blandade stickprov under året. 
 

 

 

Underskrift  (krävs inte vid elektronisk rapportering)  
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Medelvärde, se bilaga 8 Maxdygn

högsäsong (antal pe) -

lågsäsong (antal pe) -

Bilaga 1
 Anslutning och belastning 

Uppgiftslämnare Ale kommun

(70 g/person,dygn)

3332 5270

Avloppsreningsverk: Älvängens ARV
Anslutning till verket

Antal fysiska personer anslutna till 
vattenverket (st) 

-

-därav från industri (pe) 0

Antal anslutna fysiska personer till 
avloppsreningsverket (st)

ca 6000

Totalt antal personekvivalenter (pe) beräknat 
utifrån BOD-belastning i inkommande vatten

- därav externbelastning (uppskattad antal 
pe)

0

- mottagning av slam från enskilda 
avloppsanläggningar (uppskattat antal pe)

0

Inkommande vattenflöde till verket, årsvärden

- slam från industri 0
- slam från andra avloppsreningsverk

ange ev förbehandling

0

Medelvärde (m3/h) 90

Dimensionering (pe) 9000

För turistort

Minvärde (m3/d) 24
Totala årsflödet (m3/år) 789892

Medelvärde (m3/d) 2164
Maxvärde (m3/d) 12338

Del av totala flödet (%) 58

*Ovidkommande vatten=behandlat vatten-debiterad mängd vatten

Mängd ovidkommande vatten* (m3/år) 460953

Bilaga 1-8 till miljörapport 2015 
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Utgående vattenflöde från verket, årsvärden

Maxvärde (m3/d) 6620
Minvärde (m3/d) 24

Medelvärde (m3/h) 83
Medelvärde (m3/d) 1933

m3/d 4200

Totala årsflödet (m3/år) 727519

Dimensionerande flöde
m3/h 175
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BOD7 - 20 dp,3 hp
CODCr - 10 dp,1 hp
TOC - -
P-tot - 20 dp,3 hp
N-tot - 20 dp,3 hp
NH4-N - -

BOD7 2,7 95,6 20 dp,3 hp
CODCr 25,1 85,6 10 dp,1 hp
TOC - - -
P-tot 0,08 97,0 20 dp,3 hp
N-tot 14,8 28,9 20 dp,3 hp
NH4-N - - -
SS - - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

Utgående vatten, årsvärden
MaxvärdeMedelvärde

(maxdygn)

Mängd 
(ton/år)

Reduktion 
(%)

Typ av 
och antal 
prov (dp, 
vp, annat)

Ingår rejektvatten i provtagning på inkommande vatten? (Ja/Nej )
Ange om mängd från rejekt är beräknad eller grundad på provtagning. Ingen beräkning eller provt. görs

mg/l kg/d

Metaller

68,9 64,0 152
- - -

-

mg/l Kg/d
3,8 7,4 7,0 16,2

20,8 41 40,0 57

-
35,3

0,21 0,61

Medelvärde

mg/l kg/d

- -

Ingående vatten, årsvärden

-
-

Zn
Cu -

Hg
Cd -

-
Cr

Bilaga 2
Utsläppskontroll vatten

Beräkning av medelvärde halt och mängd, se bilaga 8
Inkommande vatten, årsvärden

Medelvärde Maxvärde 

(maxdygn)

Pb

Mängd 
(ton/år) inkl 
bidrag från 

rejekt

Mängd 
(ton/år) 

exkl 
bidrag 

från rejekt

Typ av 
och antal 
prov (dp, 
vp, annat)

mg/l kg/d mg/l kg/d
300 369 85,1

276 555 510 750 202,6
116 233

- - -
3,9 7,8 9,2 15,1 2,84

- -

88 110 23,0
- - - - -

31 63

1,420,11

Mängd 
(kg/år)

Typ av 
och antal 
prov (dp, 
vp, annat)

Maxvärde

- - -

(maxdygn)

- - - -

mg/l kg/d
- - - -

- - -
-

- - -

- - -

- - -
- - -

-
Utgående vatten, årsvärden

Medelvärde Maxvärde

(maxdygn)

Mängd 
(kg/år)

Typ av 
och antal 
prov (dp, 
vp, annat)

Ni

kg/d
Hg - - - -

mg/l kg/d mg/l

-
Pb - - - -
Cd - - -

Nej
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- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Zn - - - -
Cu - -

Al - - -

-

-
Fe - - - -

-
Ni - - - -
Cr - - -

-

Bilaga 1-8 till miljörapport 2015 
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Antal 
bräddningar

Antal h Orsak

Kvartal 1 103 - Hydraulisk
77 - Hydraulisk

Kvartal 2 22 - Hydraulisk
0 - Hydraulisk

Kvartal 3 66 - Hydraulisk
27 - Hydraulisk

Kvartal 4 215 - Hydraulisk
109 - Hydraulisk
619 - Hydraulisk

Medelvärde 
(mg/l)

BOD7 95,7
CODCr 145
P-tot 1,94
N-tot 19,7
NH4-N -

Medelvärde 
(mg/l)

Hg -
Cd -
Pb -
Cu -
Zn -
Cr -
Ni -

Med behandling 19275
Utan behandling 2124

Bilaga 3
Bräddning

Bräddat vatten vid reningsverket
Antal m3

Med behandling 4865
Utan behandling 1435

Med behandling 1474
Utan behandling 0

Summa 62373
Typ av behandling av bräddat vatten Galler, sandfång och försedimentering

Med behandling 27777
Utan behandling 5423

Bräddad volym i % av totala årsflödet 7,9%

Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket*
Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (ton/år)

Total bräddad volym pga drifthaveri 
(m3/år)

0

Total bräddad volym pga hydraulisk 
överbelastning (m3/år)

62373

4,8 0,11
47 1,15

310 4,9
190 8,7

- -
- -

- -
*Medelhalten=bräddat innan verket och förbilett efter försedimenering, maxvärde=Högsta halten av de två

Maxvärde (mg/l) (maxdygn) Total mängd (kg/år)

- -
- -

- -
- -

Flödesproportionell provtagning (Skriv ja/nej) Ja, ink, utg och förbilett
Tidsproportionell provtagning (Skriv ja/nej) Ja, brädd innan verket

- -

Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde (Skriv ja/nej) Ja

Fortsättning nästa sida bilaga 3
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Bräddnings-
punkt

Kontrollmetod 
(se nedan)

Frekvens 
(ggr/år)

Antal 
timmar alt. 
ant. dgr.

Volym 
(m3/år)

Orsak 
(drifthaver

i el. 
överbelast

ning)
Älvängen S 5 - - - -
Repslagar-
museet

1 - - - -

Älvängen C 4
Vikinga-
gården

- - - - -

Kattleberg 1 - - - -
Änggatan 1 - - - -
Gullringen 1 - - - -
Alvhems ps 5 - - - -

Grönå 1 - - - -
Torsbro 4
Forsvallen 1 - - - -

Mängd p.g a. drifthaveri (m3/år) -
Mängd p.g.a hydraulisk överbelastning 
(m3/år) 

-

Fortsättning bilaga 3
Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer

Mängd vatten totalt (m3/år) -

CODCr -
P-tot -

Uppskattade föroreningsmängder, bräddning på ledningsnät och pumpstationer
Total mängd (ton/år)

BOD7 -

Total mängd (kg/år)
Hg -

N-tot -
NH4-N -

Cu -
Zn -

Cd -
Pb -

Cr -
Ni -

Dike

Dike
Dagvattenledning till Göta 

älv
Dike/Göta älv
Brädd saknas

Dike
Dagvattenledning

Dike
Grönån

För bedömning av eventuella utsläpp från ledningsnätet bör samma föroreningshalter som uppmätts i 
samband med bräddning i reningsverket vid aktuellt tillfälle kunna användas, om inte annat underlag 
för bedömning finns.
Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer
(ange alla pumpstationer och bräddpunkter även om de inte bräddat)

Recipient

Dike

Utjämningsdamm/Göta älv

2c) Uppskattning med frekvensgivare. 2d) Uppskattning med frekvens + varaktighet. 3) Flödesmätning. 
4) Beräkning av pumpad mängd. 5) Beräkning med flödesmodell. 

Kontrollmetoder: 1) Inte alls. 2a) Uppskattning med flytkropp. 2b) Uppskattning med maxnivågivare.  
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Ton/år
BOD 7,57
COD 33,8
P-tot 0,184
N-tot 16,0
NH4-N -

Hg -
Cd -
Pb -
Cu -
Zn -
Cr -
Ni -

Bilaga 4
Totala utsläppsuppgifter till vatten

Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid 
reningsverket 
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Medelvärde 
(mg/kg TS)

Maxvärde 
(mg/kg TS)

Typ av och 
antal prov 
(stickprov, 
samlingsprov, 
månad, 
kvartal, år)

Hg 0,44 0,54 4 samlingsprov
Cd 0,47 0,54 4 samlingsprov
Pb 12 13 4 samlingsprov
Cu 198 210 4 samlingsprov
Zn 443 470 4 samlingsprov
Cr 12 13 4 samlingsprov
Ni 9,1 10 4 samlingsprov
Ag 0,6 1 4 samlingsprov
N-tot (%) 5,0 5,1 4 samlingsprov
P-tot (%) 2,4 2,8 4 samlingsprov
pH 7,4 7,5 4 samlingsprov

Toluen - -
PCB, summa 0,025 0,034 4 samlingsprov
PAH, summa 0,17 0,2 4 samlingsprov
Nonylfenol 2,03 2,9 4 samlingsprov

Producerad mängd 
(m³/år)
Mängd TS totalt (ton)
TS-halt (%)

Externslammängd till 
vattenfas 
(vattenfas=inkommande 
arv eller på ledningsnät)

Externslammängd till 
slambehandling
- från enskilda 
avloppsanläggningar
- från andra 
reningsverk

9594
4653

-

Bilaga 5
Slam

Slam, årsvärden
Mängd (kg/år)

0,085
0,090

2,2
38

2,3
1,7

0,12

85

-
0,0048

0,032
0,39

Slammängder
780

144,3
18,5%

Vid summering av ”mindre än värden” (t ex <0,1) skall halva värdet användas vid beräkning.

OBS! Har andra parametrar analyserats t ex PBDE, Sb, Au, Br, W etc? Ange parameter och resultat 
ovan i en "ledig" rad.

- -

- -

m³/år ton TS/år
- -

- -

-från andra 
   

  

-
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Årets början 
Årets slut 
Lagrets kapacitet 

Sluthantering

Till annat reningsverk. 
Om ja ange mängd.

Ange vilket 
verk:

  
verksamheter t ex 
slam från 
fiskberedningsindustri

Slamlager saknas Slamlager saknas
- -

Lagrat slam
m³ ton TS

Slamlager saknas Slamlager saknas

Ja,144,3 ton 
Nej

Kompostering. Om ja ange mängd.
Vassbäddar el. liknande. Om ja ange mängd.

ton TS/år
NejRötning. Om ja ange mängd.

Behandling

ton TS/år
Ja, 14,4Åkermark. Om ja ange mängd.

NejAnnat. Om ja ange mängd.

Ja, 129,9
Nej

Täckning deponi. Om ja ange mängd.
Övrig markanvändning. Om ja ange mängd.

Nej
Nej

Energigröda. Om ja ange mängd.
Energiskog. Om ja ange mängd.

Förs register över åkermark där slam sprids om detta sker? Ange ja/nej. Ja
Av vem förs i så fall registret? Ragnsells AB

Nej
Nej

Deponering. Om ja ange mängd.
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Typ EWC-kod Mängd Slutbehandling
Rens 19 08 01 8 m3 Förbränning
Sand 19 08 02 40 m3 Gryaab AB

-

Fällningskemikalie 117 tonEkoflock 90

Kemikalier
Typ Mängd (ton/år)

-

-

Slambehandling
Polymer Zetag 7565 1,5 ton

-

- -

Gasproduktion (Ange ja/nej) Nej

Sandfång

Facklad mängd 
(m3/år)

-

Mängd prod. gas 
(m³/år)

-

Gasens 
energiinnehåll 
(kWh/m3)

Energihushållning

Fällning

Bilaga 6
Avfall, kemikalier och energihushållning

Avfall
Ursprung

Rensgaller

Desinfektion

Förbrukning (m3 el. ton)

-
-

-

Förbrukad mängd 
energi (MWh/år)

El: 750,5 MWh/år

Har energibesparande åtgärder 
gjorts under året? (ja/nej)

-

Bränsletyp

-

-

Ja
Användning av gasen. Ange t.ex. uppvärmning

-

Annat
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mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
0,24 - 9,8 - - - - -

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
Kvartal 1 0,26 - 9,2 - - - - -
Kvartal 2 0,08 - 3,9 - - - - -
Kvartal 3 0,18 - 8,7 - - - - -
Kvartal 4 0,24 - 11,6 - - - - -

mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
Januari - - - - - - - -
Februari - - - - - - - -
Mars - - - - - - - -
April - - - - - - - -
Maj - - - - - - - -
Juni - - - - - - - -
Juli - - - - - - - -
Augusti - - - - - - - -
September - - - - - - - -
Oktober - - - - - - - -
November - - - - - - - -
December - - - - - - - -

Bilaga 7
Villkorsuppföljning

För endast in de års-, kvartals- och månadsmedelvärden som regleras i beslutet.
Årsmedelvärden

NH4-N
Kvartalsmedelvärden

P-tot BOD N-tot

P-tot BOD N-tot
Månadsmedelvärden

P-tot BOD N-tot

NH4-N

NH4-N
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Bilaga 8

Beräkningar av halter och mängder m.m. på inkommande och utgående 
vatten skall i fortsättningen ske enligt följande:

Vid beräkning av medelhalter (mg/l) skall hänsyn tas till flödet. D.v.s. medelhalterna  
skall vara flödesvägt enligt följande formel:

  C = uppmätt halt vid respektive provtagningstillfälle (mg/l)
  Q = uppmätt flöde vid respektive provtagningstillfälle (m³)
   1,2…n = provtagningstillfälle

Vid beräkning av dygnsmedelvärde för belastning, total belastning i ton per år samt
 reduktion används följande formler:

M = belastning vid respektive mättillfälle (kg/dygn)
n = antal mättillfällen

Belastning (ton/år) =  
     

R = reduktion (%) vid respektive mättillfälle
n = antal mättillfällen

Belastning  (antal pe) beräknas enligt följande formel:

                      (C1 * Q1) + (C2 * Q2) + … + (Cn * Qn) 
                                   Q1 + Q2 + … + Qn  Medelhalt  (mg/l) = 

M1 +  M2 + … + Mn 
             n  

Dygnsmedelvärde (kg/dygn) =  

Dygnsmedelvärde * 365   
            1000  

R1 +  R2 + … + Rn 
             n  

Reduktion som medelvärde (%) =  

Belastning (pe) =  
Dygnsmedelvärde BOD7 (kg/dygn) (Beräknat enligt formel ovan)  

                   70 * 10-3  (kg/p,dygn)     
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MILJÖRAPPORT 

Emissionsdeklaration För Älvängens avloppsreningsverk(1440-1007) år: 2015 version: 1

Ref Mottagare Parameter
Ev.anm
.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

0 Vatten BOD7 7570, kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

6428249 x
329901

- Totalt Ut

1 Vatten BOD7 2720, kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

6428249 x
329901

Från ARV Del Ut

2 Vatten BOD7 4850, kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

6428249 x
329901

BräddAnl Del Ut

3 Vatten COD-Cr 33840, kg/år M CEN/ISO
Spectroqu
ant

6428249 x
329901

- Totalt Ut

4 Vatten COD-Cr 8700, kg/år M CEN/ISO
Spectroqu
ant

6428249 x
329901

BräddAnl Del Ut

5 Vatten COD-Cr 25140, kg/år M CEN/ISO
Spectroqu
ant

6428249 x
329901

Från ARV Del Ut

6 Vatten N-tot 15990, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
11905-1:1
998

6428249 x
329901

- Totalt Ut

7 Vatten N-tot 14850, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
11905-1:1
998

6428164 x
329901

Från ARV Del Ut

8 Vatten N-tot 1150, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
11905-1:1
998

6428249 x
329901

BräddAnl Del Ut
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Ref Mottagare Parameter
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.

Värde Enhet
Meto
d

Metodkod
Metodbes
krivning

Prod.Enhet UtsläppsPunkt Ursprung Typ Flöde Kommentar RedovEnlFskr

9 Vatten P-tot 180, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
15681-2:2
005

6428249 x
329901

- Totalt Ut

10 Vatten P-tot 110, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
15681-2:2
005

6428249 x
329901

BräddAnl Del Ut

11 Vatten P-tot 80, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
15681-2:2
005

6428164 x
329901

Från ARV Del Ut

12 Vatten QV 790, 1000m
3/år

M OTH  Utg. flöde
mäts med
tryck över
dubbelt
rektangulä
rt skibord.
För
tot.-flöde
adderas
bräddflöde
n.

6428249 x
329901

- Totalt Ut
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13 Vatten QV 62, 1000m
3/år

M OTH
Gångtidsm
ätn. brädd
inlopp.
Flödesmät
n.
ekolod+par
shallränna
förbilett
efter
försed.

6428249 x
329901

BräddAnl Del Ut

14 Vatten QVBräddN
ät

0, 1000m
3/år

E 6428249 x
329901

- Totalt Ut På fyra av
pumpstationern
a finns metoder
för att mäta
bräddat flöde.
Dessa mätare
har dock ej
nollställts för
2015 och
bräddningar
har därmed ej
kunnat mätas.

15 Vatten-Hal
t

BOD7 9,8 mg/l M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedelshalt
15 mg/l

16 Vatten-Hal
t

BOD7 3,8 mg/l M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

Från ARV Del Ut

17 Vatten-Hal
t

BOD7 96, mg/l M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

BräddAnl Del Ut
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18 Vatten-Hal
t

COD-Cr 43,6 mg/l M CEN/ISO
Spectroqu
ant

- Totalt Ut Uppfyller
årsmedelshalt
70 mg/l

19 Vatten-Hal
t

COD-Cr 144, mg/l M CEN/ISO
Spectroqu
ant

BräddAnl Del Ut

20 Vatten-Hal
t

COD-Cr 35,3 mg/l M CEN/ISO
Spectroqu
ant

Från ARV Del Ut

21 Vatten-Hal
t

N-tot 20,6 mg/l M CEN/ISO SS-EN
ISO
11905-1:1
998

- Totalt Ut Inte relevant

22 Vatten-Hal
t

N-tot 20,8 mg/l M CEN/ISO SS-EN
ISO
11905-1:1
998

Från ARV Del Ut

23 Vatten-Hal
t

N-tot 19,7 mg/l M CEN/ISO SS-EN
ISO
11905-1:1
998

BräddAnl Del Ut

24 Vatten-Hal
t

P-tot 0,24 mg/l M CEN/ISO SS-EN
ISO
15681-2:2
005

- Totalt Ut

25 Vatten-Hal
t

P-tot 1,9 mg/l M CEN/ISO SS-EN
ISO
15681-2:2
005

BräddAnl Del Ut

26 Vatten-Hal
t

P-tot 0,11 mg/l M CEN/ISO SS-EN
ISO
15681-2:2
005

Från ARV Del Ut
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27 ER Ansl.pe-tot 3332, pe C OTH  Beräknat
från
analys av
BOD7 och
70 g/pe*d.

- Totalt In

28 ER Ansl.-till 9000, pe M OTH
Tillståndsg
iven
belastning.

- Totalt In

29 ER BOD7 85100, kg/år M CEN/ISO  SS EN
1899
1-2:1998

- Totalt In

30 ER COD-Cr 202600, kg/år M CEN/ISO
Spectroqu
ant

- Totalt In

31 ER El.energi 0,751 GWh/å
r

M OTH  Elmätare - Totalt In

32 ER N-tot 23000, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
11905-1:1
998

- Totalt In

33 ER P-tot 2840, kg/år M CEN/ISO SS-EN
ISO
15681-2:2
005

- Totalt In
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34 ER Maxgvb 8000, pe E - Totalt In Metoden för
uppskattning
har förändrats
jämfört med
förra årets
miljörapport.
För
uppställning,
se textdelen.

35 Slam SlamT-arv 144,3 t TS/år E - Totalt Inom Baseras på
TS-analyser
och antal
slamtransporter
.

36 Slam TS-tot 18,5 % M CEN/ISO  SS-EN
12880:200
0

- Totalt Inom
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37 Slam-Halt Ag 0,6 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-MS

- Totalt Ut Halten har
sjunkit mycket i
förhållande till
de två
föregående
årens
mätningar. En
del av
sänkningen är
beräkningsmäs
sig då värden
<1 räknas som
0,5 mg/kg TS
vilket ger en
större skillnad.
Tidigare år har
dock inga
värden varit <1.

38 Slam-Halt Cd 0,47 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-MS

- Totalt Ut

39 Slam-Halt Cr 12, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-AES

- Totalt Ut

40 Slam-Halt Cu 198, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-AES

- Totalt Ut

41 Slam-Halt Hg 0,44 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ AFS

- Totalt Ut

42 Slam-Halt Ni 9,1 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-AES

- Totalt Ut
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43 Slam-Halt Nonylfenol 2,03 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SNV
3829 /
4199

- Totalt Ut Halten har
stigit
successivt
under året och
medelvärdet är
mer än dubbelt
så högt som
föregående två
år. Orsaken är
okänd.

44 Slam-Halt N-tot 50000, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS-EN
13342

- Totalt Ut

45 Slam-Halt PAH 0,17 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SNV
3829 /
4199

- Totalt Ut

46 Slam-Halt Pb 12, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-MS

- Totalt Ut

47 Slam-Halt PCB 0,018 mg/kg
TS

M CEN/ISO  SNV
3829 /
4199

- Totalt Ut

48 Slam-Halt pH 7,4 pH M CEN/ISO  SS-EN
15933:201
2

- Totalt Ut

49 Slam-Halt P-tot 24250, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-AES

- Totalt Ut

50 Slam-Halt Zn 443, mg/kg
TS

M CEN/ISO  SS
028150-2
/ ICP-AES

- Totalt Ut
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51 Åkermark SlamT-arv 14,4 t TS/år E - Totalt Ut Baseras på
TS-analyser
och uppgifter
från entrepenör
om
sluthantering.

52 Deponitäc
kn-tätskikt

SlamT-arv 129,9 t TS/år E - Totalt Ut Baseras på
TS-analyser
och uppgifter
från entrepenör
om
sluthantering.
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UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN
Verksamhetsutövare:
Ale kommun, Tekniska kontoret
Organisationsnummer:
212000-1439

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN
Anlaggningsnummer:
1440-1007
Anlaggningsnamn:
Älvängens avloppsreningsverk
Postnummer:
446 37
Ort:
Älvängen
Besöksadress för anl.:
Tågvägen 4
Fastighetsbeteckningar:
Starrkärr Västergård 4:46
Kommun:
Ale
Huvudverksamhet och verksamhetskod:
90.10 (Rening av avloppsvatten)
Sidoverksamheter och verksamhetskoder:

Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF:

Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF:

EPRTR huvudverksamhet:
 (<Ej angiven>)
EPRTR biverksamheter:

Kod för farliga ämnen:

Anläggningen omfattas av Förordning 2013:252:
Nej
Produktionsenheter:

Tillsynsmyndighet:
Länsstyrelse
Miljöledningssystem:

Koordinater:
6428164 x 329968
Länk till anläggningens hemsida:
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KONTAKTPERSON FÖR ANLÄGGNINGEN
Förnamn:
Rikard
Efternamn:
Thunberg
Telefonnummer:
0704320048
Telefaxnummer:

E-postadress:

c/o:

Gatu-/boxadress:

Postnummer:
449 80
Postort:
Alafors

JURIDISKT ANSVARIG (ANSVARIG FÖR GODKÄNNANDE) AV MILJÖRAPPORT
Förnamn:
Peter
Efternamn:
Fahar
Telefonnummer:
0704320101
Telefaxnummer:

E-postadress:

c/o:

Gatu-/boxadress:

Postnummer:

Postort:
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