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Sammanfattning
Utifrån behovet av en genomgång av tio avloppsreningsanläggningar i Laholms kommun,
inom belastningsintervallet 25 till 2000 personekvivalenter, och behovet av en samsyn av
dessa har vi gjort detta examensarbete. Vi studerade litteratur, lagar och regler samt akterna
för de tio avloppsreningsanläggningarna på miljökontoret i Laholms kommun. Alla
anläggningarna besöktes för att skapa en bild av den verkliga situationen. Utifrån den
insamlade kunskapen och diskussioner med Laholms kommun konstaterade vi att ett
övergripande krav måste vara att avloppsreningsverk jämförbara i belastning och storlek bör
ha samma reningskrav på sig. Sedan tittade vi också på vart och ett av verken och fann att fyra
av dem var i behov av åtgärder för att uppfylla de krav som ställs. Framförallt anläggningen i
Hishult behöver åtgärdas, där både verket i sig är gammalt och slitet och reningsgraden dålig i
kombination med klagomål från de kringboende angående luktproblem. Resultatet av denna
sammanställning blir att Hishult är den anläggning där vi anser att kommunen behöver lägga
ner mest tid, kraft och pengar, för att komma till rätta med problemen. Vi har dessutom lagt
ett förslag till reningskrav för alla verken. Som en gemensam grund för besluten ligger lägsta
nivån på den som gäller för de enskilda avloppen. När det gäller fosforrening har vi anpassat
kraven efter om det sker kemisk fällning eller inte. Markbäddar lämnas utan åtgärd. Fokus på
kraven här ligger istället vid nybyggnation eller omfattande restaurering av
infiltrationsanläggning.

Abstract
The aim of this project was to look into ten small sewer systems in the municipality of
Laholm, in Sweden, in order to work out common assessment grounds for them. The sizes of
the systems for purification of wastewater were within the range of 25 to 2000 population
equivalents. Our method was to study literature, the laws and regulations applicable and the
files at the municipality. The conclusion is that every sewer system is different and every
situation is unique. We concluded that based on laws and assessment grounds sewer systems
equal in size and pollution load ought to have similar demands attached to them. Four of the
sewer systems are in need of adjustments or renovations. One sewer system in particular,
Hishult, needs large-scale adjustments and improvements to live up to the demands attached
to it. This sewer system is where we think the focus from the municipality ought to be the
strongest, based on the result from this review. It requires most effort, time and money, to get
it running with least amount of environmental impact. We also suggested levels for degree of
purification for all of the sewer systems. As a common ground we set the demands equal to
the ones for private sewer systems. The demand for purification of phosphorus was adjusted
to if the system was equipped with chemical precipitation or not. Subsurface filters are left
without measures. The focus of demands on systems of that kind is set to new construction or
full scale restoration.
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Ordlista
BOD7

Biokemisk syreförbrukning mätt under sju dygn. Mått på
oxiderbara ämnen i avloppsvatten (NFS 2006:7)

CODCr

Chemical Oxygen Demand, är det samma som kemisk
syreförbrukning och ett mått den mängd syre som krävs för att
fullständigt bryta ned vattnets innehåll av organiskt material med
hjälp av vissa kemikalier.

Pe, personekvivalenter

Antalet personekvivalenter beräknas som kvoten mellan den
dimensionerande föroreningsbelastningen med avseende på BOD7
och den specifika föroreningsmängden, 70 g BOD7/person och
dygn (SNFS 1990:14)

Tot-N

totalkväve, både partikelbundet och löst kväve

Tot-P

totalfosfor, både partikelbundet och löst fosfor

Denitrifikation

nitrat (NO3-) omvandlas i en syrefri miljö till kvävgas (N2) via
intermediärer. Processen drivs av denitrifikationsbakterier.

Ekvidistansen

nivåskillnad mellan två höjdkurvor på en karta.

Nitrifikation

med hjälp av syre omvandlar bakterier nitrit (NO2-) till nitrat (NO3). Processen drivs av nitrifikationsbakterier.

Passavant

mekanisk anordning placerad över/i ringkanalen. Passavanten
reglerar luftningen av vattnet i kanalen.

Platonmatta

material som avgränsar sektionerna i markbädden samt
ytterkanterna på bädden.

Polerdamm

ett sista reningssteg innan vattnet släpps ut i recipient.

Recipient

mottagare av det utgående vattnet

Ringkanal

biologisk bassäng i form av en ringformad kanal.

Rotzonsanläggning

våtmarkstyp där det behandlade avloppsvattnet passerar i det övre
marklagret, genom rotzonen.
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1 Inledning
I inledningskapitlet behandlas examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte och
avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Det finns lagstiftning som reglerar stora avloppsreningsverk, dimensionerade för 2000
personekvivalenter (pe) och däröver avseende reningsgraden av avloppsvattnet (SFS 1994:7).
För att minska övergödningsproblem och belastning i svenska vatten har Naturvårdsverket
utarbetat allmänna råd avseende reningskrav för enskilda och små
avloppsreningsanläggningar (NFS 2006:7), upp till 25 pe. Det har gjorts för att bidra till
miljömålet Ingen övergödning. De hårdare kraven för enskilda anläggningar har resulterat i att
reningsverk inom intervallet 25-2000 pe hamnar i en gråzon, där inga klara riktlinjer för
reningskrav finns. Vilket innebär att det är upp till varje enskild kommun att utarbeta krav och
riktlinjer gällande rening och provtagningsfrekvens. En tumregel är att det rimligen inte kan
ställas högre krav på enskilda anläggningar än de krav som finns angivna för kommunala
anläggningar. Utöver detta ställer andra lagar också krav på vattenkvalitet. Ett exempel är
förordningen (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Här anges
gräns- och riktvärden för exempelvis syrehalt, pH, uppslammade suspenderade ämnen och
organiska syreförbrukande ämnen (BOD7) . I det avseendet är det av vikt att känna till det
totala utsläppet från ett visst område, för att trygga att dessa angivna värden för olika biotoper
inte överskrids. Det har således stor betydelse för vattenmiljö såväl som vattenkvalitet att
varje område har kontroll på sina utsläpp. Höga näringstransporter sker från
jordbruksdominerade områden till Laholmsbukten, framför allt från biflödena till Lagan
(Vattenmyndigheterna, 2008). Jämfört med bakgrundshalterna är de uppmätta kvävehalterna i
Laholmsbukten kraftigt förhöjda. Kvävet kommer inte enbart från jordbruksmarker utan även
punktutsläpp från kommunala reningsverk. Åtgärder för att minska kvävebelastningen har stor
betydelse för den marina miljön i Kattegatt (Lagans vattenvårdsförening, 2007). I och med
närheten till Laholmsbukten och dess övergödningsproblematik medför det att kväveutsläppen
är en faktor att ta hänsyn till. Till den samlade bilden kommer också Myrskyddsplanen, som
har utarbetats för att säkerställa att delmålen i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker
uppnås. Torvbildande marker är värdefulla och viktiga biotoper, och Myrskyddsplanen är en
sammanställning över dessa. I Laholms kommun omfattas fem myrmarker av skyddsplanen
(Länsstyrelsen i Halland, 2007). Område av riksintresse för naturvård innebär att området
skyddas genom miljöbalkens tredje och fjärde kapitel, som handlar om hushållning av markoch vattenområden. En grundläggande målsättning är att mark- och vattenanvändningen inte
får skada de värden som finns i området (Miljöbalken 1998:808). Fyra av
avloppsreningsanläggningarna behandlade i detta arbete ligger inom område klassat som av
riksintresse för naturvård.
Alla lagar och bestämmelser i Sverige om vattenkvalitet och vattenresurser bottnar i
Ramdirektivet för vatten (EG-direktiv 2000/60/EG). Utgångspunkt för direktivet är att
tillförsäkra att det finns tillräckliga mängder vatten för att täcka efterfrågan på ”vatten av god
kvalitet för alla syften” (s 1, EG-direktiv 2000/60/EG). Tanken är att bevara och helst
förbättra den vattenmiljö som finns med hjälp av gemensamma principer och allmänna ramar
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för de åtgärder som vidtas. För att uppnå detta krävs samarbete på alla plan, såväl lokal,
regional som EU-nivå. Ramdirektivet är ett omfattande dokument, där flera politikområden
tas upp. Som exempel kan nämnas energi, transporter, jordbruk och fiske samt turism. Även
utsläpp av olika slag finns med i direktivet. Ekonomiska aspekter tas upp, där det
kommenteras att hållbar och långsiktig hantering av vatten säkrar framtida resurser. I en bra
vattenmiljö trivs fisk bättre, vilket leder till bättre fångster inom fiskerinäringen till exempel.
Den geografiska sträckningen omfattar de länder som är medlemmar i den europeiska
gemenskapen.
Verksamhetsutövaren har ansvar för installation, drift och underhåll för anläggningarna samt
fortlöpande kontroll över att systemen fungerar tillfredställande. Det kan ske genom till
exempel provtagning och utarbetade rutiner för underhåll och uppdateringar.
Tillsynsmyndigheten ansvarar för tillsynen av anläggningarna, vilket är ett led i att säkerställa
att lagen efterlevs. Detta innebär i princip att tillsynsmyndighetens uppgift är att peka ut de
brister som finns och avgöra vad som måste åtgärdas samt att ge råd och information.
Verksamhetsutövaren har ansvaret för att åtgärda de brister som finns. Detta medför också
ansvar för att identifiera problemen och hitta lösningar för verksamheten (26 kap MB
1998:808, SFS 1998:901). Den bedömning som görs, både på principnivå och anpassat efter
varje lokal situation, handlar om en avvägning vad som är rimligt. Vilka kostnader en åtgärd
medför satt mot den effekt som åtgärden ger. Det handlar även till viss del om att avgöra var
resurserna ska sättas in, vilka åtgärder som är viktigast i dagsläget.

1.2 Problembeskrivning
Laholms kommun är en liten kommun med många små samhällen. Det har resulterat i ett
antal mindre avloppsreningsanläggningar, samtliga med olika utformning och olika
förutsättningar. I och med hårdare krav för enskilda anläggningar behövde kommunen se över
sina små reningsverk för att dessa ska ha likvärdiga krav jämfört med de krav som ställs för
de enskilda anläggningarna. I Laholms kommun fanns således ett behov av fördjupning och
sammanställning över ett antal mindre avloppsreningsverk i kommunen. De aktuella verken är
tio stycken och faller alla inom belastningsdimensionen 25-2000 pe. Kommunen ansvarar för
sju av anläggningarna medan de övriga tre är privata, se bilaga 1.

1.3 Syfte
Syftet är att gå igenom de tio avloppsreningsverken som ligger inom intervallet 25 till 2000 pe
i Laholms kommun. Arbetet omfattar att kontrollera vilken information som finns i
kommunens arkiv, vara ute på plats och se hur det ser ut samt att titta på vad lagar,
föreskrifter och råd säger om reningskrav för dessa. Utifrån hur den samlade bilden ser ut har
vi gjort bedömning av reningskrav och upprustningsbehov av verken.

1.4 Avgränsningar
Vi har utgått från tillsynsmyndighetens perspektiv när vi har gjort detta arbete, men trots det
har vi valt att ta med en del tankar om förslag till åtgärder. Detta har vi gjort som en extra
fördjupning av problematiken kring de avloppsreningsverk som behöver rustas upp eller
åtgärdas på annat sätt. Vi har däremot inte gått närmare in på olika alternativa reningstekniker
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som skulle vara tänkbara för de anläggningar som har problem med reningen. Fokus ligger på
utsläpp av organiska ämnen (BOD7), fosfor (P) samt kväve (N).

2 Metod
Inledningsvis diskuterade vi med Laholms kommun vad de önskade få ut av projektet och
gjorde upp riktlinjer för arbetet. Studiebesöken och datainsamlingen gav tillsammans en bild
av hur avloppsreningsverken ser ut, historiskt vad som hänt, hur de fungerar i nuläget samt
vilka krav som gäller idag.

2.1 Litteraturstudier
Vi diskuterade lämplig litteratur med miljökontoret, med fokus på den lagstiftning som gäller
för avloppsrening och de råd, riktlinjer och rapporter som Naturvårdsverket givit ut. Fakta
som berör reningstekniker och liknande har inhämtats från lämplig litteratur, till exempel
markbäddars funktion, våtmarker och vilka alternativ som finns för fosforrening. Vi har tagit
del av akterna i arkivet på Laholms kommun och gått igenom dessa för att sammanställa den
fakta om verken som fanns dokumenterat.

2.2 Studiebesök
För att få en verklighetsförankrad uppfattning om de olika anläggningarna var vi ute på plats.
Vid besöken på de sju kommunala avloppsreningsverken utfördes en inspektion av miljö- och
hälsoskyddsinspektör. Även personal från Teknik- och servicekontoret var närvarande. Vi var
med som aktiva observatörer, där vi gavs tillfälle att ställa frågor och vara med i
diskussionerna.
Till de privata anläggningarna åkte vi ut på egen hand. På så vis fick vi se hur det såg ut och
tillfälle att prata med innehavaren av anläggningen.

2.3 Datainsamling
Uppgifter om reningskrav, aktuell rening, provtagningsfrekvens, belastning och liknande för
avloppsreningsverken har hämtats från akterna på Miljökontoret. Information har även
hämtats från Teknik- och servicekontoret som utför mätningarna och har hand om skötsel och
underhåll av anläggningarna.
Beräkning av personekvivalenter på ingående flöde kan göras utifrån olika utgångspunkter.
Laholms kommun utgår från BOD7, men det går också att räkna på kväve- eller fosforhalt.
Beroende på vilket utgångsämne som valts blir antalet personekvivalenter olika. BOD7 ger
generellt lägst belastning, baserat på analysresultat från de sex kommunala
avloppsreningsanläggningarna. För att räkna ut antalet personekvivalenter utifrån BODbelastning beräknas, genom provtagning och analys, hur mycket BOD7 som kommer in räknat
som årsmedelvärde (g/m3). Detta multipliceras med det ingående flödet (m3) och därefter
delas värdet med nyckeltalet för BOD7, som är 70 gram per person och dygn (g/pd).
Resultatet blir antal personekvivalenter som belastar systemet. Nyckeltalet för fosfor är 2 g/pd
och för kväve är 10 g/pd (Tekniska kontoret, Laholms kommun, personlig kontakt, 2008).
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3 Vad lagen säger
Här tas de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd upp som är aktuella för
examensarbete.

3.1 Miljöbalken (1998:808)
Miljöbalken (MB) har till syfte att främja en hållbar utveckling. Det innebär bland annat att
människors hälsa och miljö ska skyddas och att mark, vatten och fysisk miljö förvaltas för
kommande generationer och ett kretsloppstänkande uppnås. De allmänna hänsynsreglerna, 2
kap MB fungerar som vägledning för hela miljöbalken. De ska följas av alla som berörs av
balkens regelsystem, från stora miljöstörande industrier till privatpersoner. Det innebär
exempelvis att alla som bedriver en verksamhet har skyldighet att skaffa den kunskap som
behövs, använda bästa teknik och vidta de försiktighetsmått som krävs för att skydda
människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Likaså ska lämplig lokalisering väljas
samt hushållning av råvaror och energi främjas. I 2:7 § finns även en rimlighetsavvägning
som innebär att nyttan av en skyddsåtgärd ska jämföras med kostnaderna för åtgärden. Det får
inte vara orimligt att uppfylla krav som ställs.
Definitionen för avloppsvatten nedan, återfinns i 9 kap 2 §.
Med avloppsvatten avses
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts för kylning,
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller
vissa fastigheters räkning, eller
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

3.2 Förordning (1998:899)
I förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) återfinns en bilaga
med förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. De indelningar
som finns är A, B och C-anläggningar, 5 §. För A och B-anläggningar krävs tillstånd för
verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen respektive miljöprövningsdelegationen på
länsstyrelsen. För C-anläggningar gäller anmälningsplikt som görs till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Det finns även anläggningar som klassas som U-anläggningar. Det
innebär att verksamheten varken är tillstånds- eller anmälningspliktig, men att tillsyn ska
bedrivs av miljö- och hälsoskyddsnämnden. För rening av avloppsvatten gäller följande
indelning; B-anläggning för en anslutning av fler än 2000 pe och C-anläggning då
anslutningen är mellan 200 och 2000 pe. Anläggningar under 200 pe klassas som Uanläggningar.

3.3 NFS (1994:7)
Naturvårdsverkets föreskrifter (1994:7) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse anger
begränsningsvärden för utsläpp av avloppsvatten från större anläggningar med fler än 2000 pe
anslutna, 4 och 6 §§.
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3.4 NFS (2006:7)
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (NFS
2006:7) avser tillämpning för MB och FMH för hur hushållsspillvatten från enstaka hushåll
och mindre avloppsreningsanläggningar ska behandlas. Reningskraven i dessa allmänna råd
anges för reduktion av BOD7, totalfosfor (tot-P) och totalkväve (tot-N). Tot-P och tot-N
innebär att både partikelbundet och löst ämne är medräknat. Kraven på reningsgrad har satts
utifrån vilken miljö anläggningen befinner sig i. Miljön klassificeras in i två nivåer, normal
och hög skyddsnivå. Klassificeringen görs av den kommunala nämnden och vid bedömningen
tas hänsyn till hur känslig recipienten är, om det finns yt- eller grundvattentäkter för
dricksvatten i närheten och den sammanlagda belastningen i området, för att ta några
exempel. Skyddsnivåerna för hälsoskydd och miljöskydd behöver inte vara desamma. I ett
område med normal skyddsnivå ligger reningskraven på minst 90 % reduktion av BOD7 och
minst 70 % för tot-P, däremot finns inga reningskrav för kväve. I områden med hög
skyddsnivå är nivån den samma för BOD7, men det ställs högre krav på fosforrening och
kväverening. Där förväntas en reduktion av tot-P på minst 90 % och minst 50 % reducering av
tot-N, se bilaga 2. Naturligtvis måste hänsyn tas till anläggningens robusthet, hur effektivt
patogener elimineras samt var utsläppspunkten är lokaliserad för att skydda människors hälsa.
Ett exempel är att undvika närhet till badplats för en utsläppspunkt från en
avloppsreningsanläggning.
För att lättare kunna hantera lagkraven för reducerad halt kan reningskraven omräknas till
utgående halt istället för procentuell rening. De halter som fås blir vid normal skyddsnivå 30
mg/l BOD7 respektive 3 mg/l tot-P. För hög skyddsnivå blir det 1 mg/l tot-P och 40 mg/l totN, se bilaga 2. Dessa halter är beräknade på en produktion av 170 liter spillvatten per person
och dygn.

3.5 NFS (1990:14)
Naturvårdsverkets föreskrifter (1990:14) om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient
från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse omfattar kontroll för
anläggningar med fler än 200 pe anslutna med undantag för infiltrationsanläggningar och
markbäddar. Här återfinns krav på hur ofta och hur omfattande provtagningen skall vara på
in- och utgående avloppsvatten.

4 Resultat
En redovisning av data som framkommit vid besök, litteraturstudier och aktgenomgång visas i
detta kapitel. Även resultat vi kommit fram till redovisas här.

4.1 Generellt resultat
Vilka utsläppshalter de kommunala avloppsreningsanläggningarna har haft under år 2007
visas i bilaga 2. Här återfinns även gällande beslut avseende reningskrav för anläggningarna
och de nya rekommenderade nivåerna för enskilda avlopp.
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4.2 Beskrivning av avloppsreningsverken
Här presenteras de olika verken som examensarbetet berör. Förutsättningar, problematik och
oklarheter kring dessa är vad som redovisas.
4.2.1

Kommunala anläggningar

I tabell 1 redovisas de sju kommunala avloppsreningsverkens utformning och dimensionering.
Prover tas på inkommande och utgående vatten, med undantag av Kornhult. Beräknat på
BOD7 hamnar antalet pe under det antal som anläggningarna är dimensionerade för. Fosfor
eller kväve ger generellt högre pe-belastning än BOD7.
4.2.1.1 Hishult (Hishult 2:40)
4.2.1.1.1 Nulägesbeskrivning

Avloppsreningsverket byggdes i början av sextiotalet och har kompletterats med olika steg.
Anläggningen som den ser ut i dag var färdig 1995. Rening utförs mekaniskt och biologiskt.
Den mekaniska reningen sker med hjälp av ett maskinrensat galler. Grovrenset blir relativt
torrt och kan eldas. Den biologiska reningen är av typen aktiv slam och är utformad som en
ringkanal med en passavant som ger luftning av kanalen. Efter ringkanalen leds vattnet till en
polerdamm och vidare till recipient. Sedimenterat slam pumpas till ett slamtorn, där det
förtjockas innan det förs bort för vidare behandling. Verket är dimensionerat för 500 pe.
4.2.1.1.2 Lokala förutsättningar

Avloppsreningsverket är en C-anläggning. Avloppsvatten som kommer till verket härrör till
största delen från hushåll, endast en liten del är industriellt. Fastigheten där reningsverket
ligger omfattas av detaljplanen och ägs av Laholms kommun. Området är planlagt för allmänt
ändamål och marken runtomkring är parkmark. I närheten finns också planlagt för
bostadsändamål. Dessa tomter ligger i närheten av anläggningen och de är bebyggda och
bebodda. Se bilaga 3. Fastigheten norr om anläggningen ägs av privatperson.
Reningsanläggningen ligger i ett känsligt område och bör bedömas utifrån en hög skyddsnivå.
4.2.1.1.3

Recipient

Recipienten utgörs av Smedjeån. Ån är känslig på grund av förekomst av lax och laxöring och
är klassat som riksintresse för fritidsfiske (Lst Halland). Utloppet från polerdammen ligger
ungefär 20 meter från Smedjeån. Därefter rinner ån vidare till Oxhultasjön belägen 2,4 km
bort.
4.2.1.1.4 Problem och alternativ

Den generella frågan för Hishult är hur man ska gå till väga med upprustning av anläggningen
och få önskade resultat på reningen. Kanterna på ringkanalen behöver åtgärdas då de börjar
bli spruckna. Det uppstår även viss olägenhet med lukt från reningsverket. Står rensgallret
stilla finns risk för bräddning, då går avloppsvattnet direkt ut i ringkanalen. På ledningsnätet
sker visst inläckage men det utgör inget stort problem. Själva ledningsnätet fungerar
tillfredsställande.
4.2.1.1.5 Oklarheter och bristande information

Bräddning mäts inte men misstanke finns att det sker emellanåt.
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4.2.1.1.6 Rimliga utsläppskrav

Då anläggningen har en känslig recipient bör det ställas krav motsvarande de som gäller för
enskilda avlopp med hög skyddsnivå.
4.2.1.2 Knäred (Knäred 15:1)
4.2.1.2.1 Nulägesbeskrivning

Anläggningen byggdes 1963 och senaste upprustningen utgjordes av installation av utrustning
för att mäta bräddning. Detta stod klart 1998. Det sker mekanisk, biologisk och kemisk
rening. Den mekaniska reningen består av ett maskinrensat galler med gallertvätt. Därefter
genomgår avloppsvattnet biologisk rening, indelat i sedimenteringssteg och luftningssteg.
Efterföljande steg är kemisk rening för att reducera fosfor. Det finns även en slamficka dit
slam leds för att förtjockas innan det förs vidare till ett slamtorn. I slamtornet förtjockas
slammet ytterligare innan det transporteras bort. Verket är dimensionerat för 1500 pe.
4.2.1.2.2 Lokala förutsättningar

Anläggningen klassas som en C-anläggning. Avloppsreningsverket tar emot mestadels
kommunalt men även en del industriellt avloppsvatten. Området är planlagt för allmänt
ändamål och i den närbelägna omgivningen ligger övervägande industritomter. Tomten ägs av
Laholms kommun.
4.2.1.2.3 Recipient

Recipient är Lagan som ligger i närheten av anläggningen. Lagan mynnar i Laholmsbukten.
4.2.1.2.4 Problem och alternativ

Avloppsreningsverket har problem med ovidkommande vatten vid riklig nederbörd. Det sker
inläckage på delar av ledningsnätet vilket resulterar i stora driftproblem och bräddning. Vid
bräddning passerar vattnet gallerrenset och går sedan direkt ut i recipienten. Detta är ett
problem som måste åtgärdas.
4.2.1.2.5 Oklarheter och bristande information

Verket är väldokumenterat.
4.2.1.2.6 Rimliga utsläppskrav

Området kan klassas som normal skyddsnivå och reningskraven sätts därefter. Höga krav på
fosforreningen ställs, eftersom verket har kemisk rening.
4.2.1.3 Kornhult (Kornhult 2:68)
4.2.1.3.1 Nulägesbeskrivning

Anläggningen består av slamavskiljning i form av trekammarsystem följt av en markbädd.
Bädden är uppdelad i tre sektioner. Reningssystemet är uppbyggt så att två är aktiva medan en
vilar. Enligt uppgift från Teknik- och servicekontoret, finns en platonmatta mellan sektionerna
på markbädden men ingen i botten. Verket är dimensionerat för 125 pe.
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4.2.1.3.2 Lokala förutsättningar

Reningsverket är en U-anläggning. Markbädden är topografiskt högt belägen och ligger
utanför planlagt område. Markmaterialet är genomsläpplig karaktär. Fastigheten ägs av
privatperson, medan Laholms kommun står som taxerad ägare till anläggningen.
4.2.1.3.3 Recipient

Utloppsbrunnen är placerad på så vis att eventuellt vatten som rinner ut från anläggningen
hamnar i Vannåsbäcken och leds vidare till Smedjeån. Avståndet från utlopp till Smedjeån är
cirka 20 meter, men ekvidistansen är större då lutningen mot ån är kraftig.
4.2.1.3.4 Problem och alternativ

Materialet under markbädden är genomsläppligt, vilket innebär att dess infiltrationsförmåga är
god. Allt vatten infiltrerar ner i marken istället för att rinna ut i utloppsbrunnen.
4.2.1.3.5 Oklarheter/bristande information

Belastningen och reningsgrad är okänd, då det inte finns något utgående vatten att ta prover
på.
4.2.1.3.6 Rimliga utsläppskrav

Anläggningen behandlas som övriga markbäddar/infiltrationsanläggningar och lämnas utan
åtgärd. Se 5.2 Specifik diskussion.
4.2.1.4 Mästocka (Mästocka 4:1)
4.2.1.4.1 Nulägesbeskrivning

Verket togs i bruk 1986. Reningsanläggningen består av tre brunnar för slamavskiljning och
sedan en markbädd. Vattnet leds ut i markbädden genom fördelningsbrunn. Systemet är
uppbyggt så att två sektioner är aktiva medan en vilar. Markbädden har isolerande
platonmatta mellan sektionerna och i kanterna, men ingen i botten. Det finns möjlighet för
desinficering av utgående vatten. Anläggningen är dimensionerad för 90 pe.
4.2.1.4.2 Lokala förutsättningar

Avloppsreningsverket klassas som en U-anläggning. Markmaterialet under markbädden består
av morän och täta jordmaterial. Anläggningen ligger utanför planlagt område och markägare
är Laholms kommun.
4.2.1.4.3 Recipient

Närmsta vattendrag ligger ca 200 m söder om utloppet. Trolig recipient är ett vattendrag som
mynnar ut i Agamosse.
4.2.1.4.4 Problem och alternativ

Bädden är beväxt med tallar. Dessa behöver röjas för att rötterna inte ska växa in i
infiltrationsrören och förstöra rörsystemet.
4.2.1.4.5 Oklarheter/bristande information

Anläggningen är väldokumenterad.
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4.2.1.4.6 Rimliga utsläppskrav

Anläggningen behandlas som övriga markbäddar/infiltrationsanläggningar och lämnas utan
åtgärd. Se 5.2 Specifik diskussion.
4.2.1.5 Skogaby (Kattarp 4:2)
4.2.1.5.1 Nulägesbeskrivning

Verket byggdes 1963 och är en biologisk anläggning i form av en aktiv slamanläggning. Det
finns ett maskinrensat galler för mekanisk rening, följt av en luftningsbassäng och en
sedimenteringsbassäng. Utgående vatten poleras genom ett sandfilter innan det leds till
polerdamm. Anläggningen kompletterades med sandfiltret år 2005. Det första steget i
polerdammen består av en sandbädd där vattnet får rinna igenom. Därefter leds det vidare ut i
dammen. Själva polerdammen har en gummiduk i botten samt runt kanterna. För att avdela
dammen finns cementerade mittdelar. Från polerdammen leds vattnet ut på en 1000 m2 stor
yta i form av en rotzonsanläggning för markinfiltration. Anläggningen är dimensionerad för
250 pe.
4.2.1.5.2 Lokala förutsättningar

Anläggningen klassas som en C-anläggning och ligger utanför planlagt område.
Avloppsvattnet kommer enbart från hushåll. Laholms kommun är fastighetsägare och tomten
utgörs av det område där anläggningen ligger med liten marginal runtomkring. Intilliggande
fastigheter ägs av privatpersoner och består av åkermark. Skogaby ligger inom område som är
klassat som riksintresse för naturvård (GIS).
4.2.1.5.3 Recipient

Det finns inget utlopp efter rotzonsanläggningen, vilket betyder att vattnet infiltreras ner i
marken. Grundvattnet mynnar i Lagan. Från avloppsreningsverket till Lagan är det
uppskattningsvis 700 meter.
4.2.1.5.4 Problem och alternativ

Fosfor- eller kväverening uppfyller inte ställda krav enligt gällande delegationsbeslut.
Sandbädden mättas på fosfor och behöver bytas ut vart tredje år. Tillverkarna av sandfiltret
utlovade att fosforrening skulle ske genom filtret. Resultatet av reningen har dock inte blivit
som förväntat och problem kvarstår med för höga halter av fosfor i utloppsvattnet.
4.2.1.5.5 Oklarheter/ bristande information

Oklart var vattnet rinner efter det infiltrerats i marken. Enligt grundvattenkartan från Sveriges
geologiska undersökning (SGU) leds grundvattnet mot Lagan.
4.2.1.5.6 Rimliga utsläppskrav

Området klassas som normal skyddsnivå och reningskrav ställs därefter.
4.2.1.6 Ysby (Hov 2:62)
4.2.1.6.1 Nulägesbeskrivning

Avloppsreningsverket byggdes i mitten av sextiotalet som en aktivslamanläggning. Det har
sedan kompletterats med en polerdamm 1994. Det finns mekanisk rening i form av ett
grovrensgaller. Det finns även en sand- och renstvätt följt av den aktiva slamanläggningen.
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Slamanläggningen utgörs av en luftningsbassäng som sedan följs av ett sedimenteringssteg.
Därefter leds vattnet till en polerdamm. Viss återföring av slam sker från sedimenteringen till
luftningsbassängen. Slam förs även till en slamsedimenteringsbassäng. Slammet avvattnas
innan det hämtas av slambil. Verket är dimensionerat för 350 pe.
4.2.1.6.2 Lokala förutsättningar

Avloppsreningsverket motsvarar en C-anläggning. Anläggningen ligger utanför planlagt
område, men gränsar till område planlagt för bostadsändamål. Tomterna i närheten är
bebyggda och bebodda. Marken ägs av Laholms kommun. Ysby ligger inom område som är
klassat som riksintresse för naturvård (GIS). Anläggningen är under avveckling, istället för ett
litet separat reningsverk ska avloppsvattnet från Ysby ledas till det större reningsverket
Ängstorp som ligger i Laholm. Avvecklingen planeras vara klar senast utgången av 2009.
4.2.1.6.3 Recipient

Från polerdammen leds utgående vatten direkt till en mindre bäck som i sin tur mynnar i
Lagan ungefär 350 meter bort. Härifrån slingrar sig Lagan cirka 16 km till Laholmsbukten.
4.2.1.6.4 Problem och alternativ

Ysby är en anläggning som uppvisar stora brister avseende rening av BOD7, kväve och fosfor.
I maj 2007 inträffade fenomenet med slamflykt, när stora kokor av slam bubblade upp ur
dammen och följde med utgående vatten till recipienten. Anläggningen har problem med
skumbildning i luftningsbassängen och dämpningsmedel tillsätts för att minska problemet.
Till polerdammen rinner en hel del ovidkommande vatten då högre belägna åkrar omgärdar
dammen. Prover på utgående vatten efter polerdammen har tagits under en tvåårsperiod,
1995-1996. Dock blev resultatet alltför varierande då ovidkommande vatten når
polerdammen. Prover tas därför enbart på inkommande vatten och i sista bassängen. Ingen
separat fosforfällning sker i verket. Försök med fällningskemikalier har gjorts men förväntat
resultat uteblev och försöken avbröts.
4.2.1.6.5 Oklarheter/bristande information

Avloppsreningsverket är väldokumenterat.
4.2.1.6.6 Rimliga utsläppskrav

Även om verket är under avveckling ska det skötas så att belastningen på miljön minimeras. I
dagsläget finns ingen anledning att utarbeta nya reningskrav för avloppsreningsverket i Ysby.
4.2.1.7 Öringe (Öringe 6:3)
4.2.1.7.1 Nulägesbeskrivning

Avloppsreningsverket består av två biologiska dammar med en total area av 4500 m2. Ytan på
första dammen är 2400 m2 och för damm två 2100 m2. De har ett normalt djup på cirka 1,0
meter. Botten i damm ett ligger 1,10 meter lägre än botten på damm två. Dammarna byggdes
på sextiotalet. Bottenmaterialet i dammarna består av lera. Avloppsvattnet kommer först till
den ena dammen och när vattnet nått en viss nivå rinner det över till den andra dammen. Även
denna damm fylls till en viss nivå. Vattennivån i dammarna regleras av skibords. Idag är
vattendjupet ungefär 75-80 cm. Mer än hälften av ytan är klar vattenspegel, vilket anses som
ett tecken på att dammarna inte är igenväxta. Dammarna kan tömmas på vatten var för sig
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genom ventiler. Vid sidan av utloppsledningen finns en klorkontaktbassäng där utgående
vatten kan desinficeras vid behov. Verket är dimensionerat för 300 pe.
4.2.1.7.2 Lokala förutsättningar

Verket är en C-anläggning. Anläggningen ligger utanför planlagt område. Samhället Öringe är
planlagt, men ligger ett stycke bort från biodammarna. Den låga belastningen och de stora
vattenvolymerna ger en lång uppehållstid och därmed bra reningsresultat. Fastigheten ägs av
Laholms kommun. Intilliggande fastigheter är privatägda och utgörs av jordbruksmark.
4.2.1.7.3 Recipient

Recipient är Brostorpsån belägen ungefär 40 meter bort. Från Brostorpsån rinner vattnet
ytterligare 5 km innan det når Laholmsbukten.
4.2.1.7.4 Problem och alternativ

Dammarna som utgör Öringe avloppsreningsverk kommer att behöva slamtömmas inom ett
fåtal år, eftersom dammarna aldrig har tömts på slam. Det ursprungliga djupet i dammarna är
ungefär 1 m, men under årens lopp har slam bildats och vattenvolymen minskat.
4.2.1.7.5 Oklarheter/bristande information

Slamavskiljning sker inte vid avloppsreningsverket. Det förefaller ske någon form av
avskiljning någonstans då det inte flöt runt en massa skräp i dammarna och med tanke på den
förhållandevis begränsade mängden slam i dammarna. Enligt kontakt med Ragnsells har de
ingen slamtömning på de fastigheter anslutna till reningsanläggningen. Finns det ingen
slamavskiljning, måste detta ställas som ett krav på förbättring av anläggningen. Inga prover
på patogener tas.
4.2.1.7.6 Rimliga utsläppskrav

Området klassas som normal skyddsnivå och reningskrav ställs därefter. Anläggningen håller
fastställda reningskrav enligt gällande delegationsbeslut.
Tabell 1. Sammanställning över de sju kommunala avloppsreningsverken
Beskrivning av kommunala avloppsreningsverk, 25-2000 pe, i Laholms kommun.
Parameter
Anläggningsår
senaste ändring
Mekanisk rening
Biologisk rening
Kemisk rening
Sandfilter
Ringkanal
Bio/polerdamm
Markbädd
Dimensionerad belastning
(pe)

Hishult
Knäred
60-talet
1963
1995
1998
X
X
X
X
X

Kornhult
1985

Mästocka
1986

Skogaby
1963
2005
X
X

Ysby
Öringe
60-talet 60-talet
1994
X
X

X
X
X

500

X

1500

Uppgifter om årtal saknas för en del anläggningar. Övriga tomma
fält är ej relevanta för respektive anläggning.
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X

X

125

90

250

X

X

350

300

Källa: Laholms kommun

4.2.2

Privata anläggningar

I tabell 2 redovisas en sammanställning över de tre privata avloppsreningsverkens utformning.
4.2.2.1 Ebbarp (Ebbarp 1:22)
4.2.2.1.1 Nulägesbeskrivning

Ebbarps stugby är en samfällighetsförening belägen vid Skogabysjön cirka 6 km från Laholm.
Många av husen i fritidsbyn har blivit åretruntbostäder.
Ebbarp är en stugby indelat i två delar, östra och västra. I den västra delen finns 17 stugor
med permanentboende och 23 stugor för fritidsboende. I de flesta stugorna bor det par, men
det finns även ett fåtal barnfamiljer. Vid maximal belastning motsvarar detta nästan 90 pe.
Alla fastigheter har egen slamavskiljare på 0,8 m3. Därefter leds avloppsvattnet till en stor,
gemensam trekammarbrunn, en mindre brunn för ytterligare slamavskiljning för att slutligen
ledas till en pumpbrunn, där vattnet pumpas till infiltrationsanläggningen. I den östra delen är
befolkningsfördelningen ungefär densamma, mest par men även barnfamiljer fördelat på 32
stugor. Ungefär hälften av stugorna är bebodda permanent och övriga endast sommartid.
Maximal belastning ligger runt 80 pe. Även här finns en liten brunn för slamavskiljning på
tomten och därefter leds avloppsvattnet vidare till en stor gemensam brunn. Vattnet pumpas
grovt mätt 65 m till fördelningsbrunnen och rinner därefter ut i en infiltrationsanläggning. De
båda infiltrationsanläggningarna har fem rör vardera och ligger på samma grönområde. De är
placerade som ett V med utloppsändarna riktade mot varandra. Ingen av dem har någon
utloppsbrunn, allt vatten infiltreras ner i marken.
4.2.2.1.2 Lokala förutsättningar

Anläggningen är en U-anläggning. Alla husen är anslutna till endera av två separata, intill
varandra liggande infiltrationsanläggningar. Ebbarp är detaljplanelagt område och får
bebyggas för bostadsändamål. Vissa delar utgörs av parkmark. Markmaterialet där
infiltrationsanläggningarna är placerade utgörs av grus. Marken ägs av Ebbarps
samfällighetsförening.
4.2.2.1.3 Recipient

Det renade avloppsvattnet filtreras ner i marken och grundvattnet är recipient. Nedanför
infiltrationsanläggningarna rinner Lillån, dit grundvattnet tar sig enligt grundvattenkartan.
Lillån mynnar i Genevadsån och området klassas som stor grundvattentillgång (SGU, 2002).
Grundvattentillgången ligger ungefär 2 km väster om Ebbarp. Hela området är klassat som
riksintresse för naturvård. (GIS, 2008).
4.2.2.1.4 Problem och alternativ

Alla fastigheter har egen slamavskiljare, men samtliga är inte i bruk. Avloppsvattnet leds
direkt till den gemensamma slamavskiljaren, vilket resulterar i ökad belastning på den. Ett
annat problem är ledningarna från stugorna. Ledningsnätet består av cementrör och dessa
anlades samtidigt som stugorna byggdes. På en del rör finns konstaterade skador orsakade av
rötter från träd. Troligen har fler cementrör skador.
4.2.2.1.5 Oklarheter/bristande information

Det är oklart hur många av de enskilda slamavskiljarna som är tagna ur bruk.
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4.2.2.1.6 Rimliga utsläppskrav

Anläggningen behandlas som övriga markbäddar/infiltrationsanläggningar och lämnas utan
åtgärd. Se 5.2 Specifik diskussion.
4.2.2.2 Vallåsens värdshus (Våxtorp 28:3)
4.2.2.2.1 Nulägesbeskrivning

Vallåsens Värdshus är beläget utmed Hallandsåsens norrsluttning cirka 15 km från
Laholmsbukten. Där finns konferensanläggning och hotell med 23 dubbelrum. Från början var
det en konferensanläggning och på 1970-talet byggdes hotelldelen.
Avloppsreningsanläggningen stod klar 1977.
Anläggningen är dimensionerad för 5 m3/dygnskapacitet, vilket motsvarar fullbeläggning. I
personekvivalenter uppskattas det till 50 pe. Anläggningen består av en serie om fem brunnar
för slamavskiljning, varav två är trekammarbrunnar. Brunnarna töms vid behov, vanligen 2-3
gånger per år. Den sista brunnen är en fördelningsbrunn varifrån avloppsvattnet fördelas ut
över en 245 m2 stor infiltrationsbädd. Bädden består av sju 35 m långa tegelrör, från vilka
vattnet infiltreras ner i marken.
4.2.2.2.2 Lokala förutsättningar

Avloppsanläggningen motsvarar en U-anläggning. Fastigheten ägs av Vallåsens Värdshus AB
och området ligger utanför detaljplanelagt område. Området är klassat som riksintresse för
naturvård (GIS, 2008). På grund av variationer i beläggning i hotellanläggningen varierar
belastningen på avloppsreningsanläggningen. Årsmedelbelastningen ligger kring 20 % av full
beläggning, vilket motsvarar 10 pe. Marken är gammal sjöbotten och består av sand.
4.2.2.2.3 Recipient

Ungefär 200 m från anläggningen rinner Stensån. Allt vatten infiltreras ner i grundvattnet.
Enligt grundvattenkartan rinner grundvattnet i riktning mot Stensån och området klassas som
måttlig grundvattentillgång.
4.2.2.2.4 Problem och alternativ

Under sommaren 2007 spolades rören i infiltrationsanläggningen igenom. Ytan ovan
infiltrationsanläggningen fungerar som parkering. Detta kan resultera i att materialet i bädden
trycks ihop och därmed riskerar bäddens livslängd att förkortas. Likaså finns där nyplanterade
fruktträd på ytan vilket kan orsaka problem i framtiden med rötter som växer in i
infiltrationsrören.
4.2.2.2.5 Oklarheter/bristande information

I papperna anges att det finns en sluten tank på området, men det visade sig att den mest
troligt är ansluten till avloppsreningsanläggningen och utgör den första
slamavskiljningsbrunnen. Frågetecken finns kring anläggningens dimensionering.
4.2.2.2.6 Rimliga utsläppskrav

Anläggningen behandlas som övriga markbäddar/infiltrationsanläggningar och lämnas utan
åtgärd. Se 5.2 Specifik diskussion.
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4.2.2.3 Våxtorps naturcamping (Kolbäckstorp 1:5)
4.2.2.3.1 Nulägesbeskrivning

Våxtorps naturcamping är öppen året runt och har bedrivits sedan 1997. Anläggningen har 40
husvagnsplatser och fyra stugor med plats för 4-6 personer i varje. Ytterligare sex stugor med
plats för 6-8 personer i varje är under konstruktion.
Dimensioneringen på avloppsreningsanläggningen anges vara för mer än 25 pe.
Campinganläggningen är under utbyggnad, vilket innebär att avloppsanläggningen också
behövde byggas ut. Vissa delar av den gamla avloppsanläggningen finns kvar. Ursprungligen
fanns det två slamavskiljare kopplade efter varandra, 10 m3 och 6 m3. För att klara den ökade
kapaciteten, har ytterligare en slamavskiljare med volymen 6 m3 installerats. Från
slamavskiljarna pumpas avloppsvattnet vidare med hjälp av två pumpbrunnar till den nya
infiltrationsanläggningen. Ytan på infiltrationen är 367 m2 och består av 10 spridarrör om
vardera 16,5 m. Avloppsvattnet pumpas till en fördelningsbrunn och därifrån förs det vidare
ut i infiltrationen. Vid full beläggning på campingen krävs att anläggningen kan ta emot
avloppsvatten från 120 pe.
4.2.2.3.2 Lokala förutsättningar

Anläggningen klassas som en U-anläggning. Fastigheten är detaljplanelagd. I planen finns
angivet vilka delar som ska vara natur, det vill säga orörd mark, och var parkering,
biodammar och bollområden får anläggas. Marken ägs av Våxtorps naturcamping H/B och
fastigheten intill är privatägd. Den nya infiltrationen ligger på mark avsedd för parkering, men
anläggningen är gräsbevuxen och omgärdad av stora stenar och staket. Detta säkerställer att
ingen trafik sker över infiltrationen. Grundvattennivån ligger 1,5 m under infiltrationsrören.
Belastningen är störst under högsäsong, som är juni till augusti. Det finns husvagnar på
campingen året runt.
4.2.2.3.3 Recipient

Recipient är grundvattnet. Närmaste vattendrag är Eglabäcken som är belägen cirka 80 meter
från infiltrationsanläggningen.
4.2.2.3.4 Problem och alternativ

Viss lukt uppstår från luftningsrören på infiltrationsbädden, vilket påverkar ett par av de
närmst belägna husvagnsplatserna.
4.2.2.3.5 Oklarheter/bristande information

Dimensioneringen av anläggningen är oklar.
4.2.2.3.6 Rimliga utsläppskrav

Anläggningen behandlas som övriga markbäddar/infiltrationsanläggningar och lämnas utan
åtgärd. Se 5.2 Specifik diskussion. Vid nybyggnation kan krav ställas på rening samt
provtagningsmöjligheter. I det här fallet har Laholms kommun fattat delegationsbeslut daterat
2008-03-31. Villkoren är satta med utgångspunkt i normal skyddsnivå. Det finns inget angivet
angående mätpunkt för utgående vatten.
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Tabell 2. Sammanställning över de tre privata avloppsreningsverken
Beskrivning av privata avloppsreningsverk, 25-2000 pe, i Laholms kommun
Parameter
Anläggningsår
Senaste ändring
Slamavskiljning/trekammarbrunn
Bio/polerdamm
Markbädd/infiltrationsanläggning

Ebbarp Vallåsens värdshus
1977
X

X

X

X

Tomma fält är ej relevanta eller så saknas uppgifter

Våxtorps naturcamping
1997
2008
X
X
Källa: Laholms kommun

5 Diskussion
5.1 Generell diskussion
För optimal effekt bör det ske någon form av mekanisk rening, som ett föregående steg till
den egentliga reningsprocessen oavsett hur den är utformad. För mindre anläggningar utgörs
denna mekaniska rening av slamavskiljning. Den kan till exempel vara utformad som en
trekammarbrunn. Syftet med slamavskiljning är att ta bort stora partiklar ur avloppsvattnet,
jämna ut flödet samt lagra det slam som bildas (NV Rapport 5224, 2002).
Markbädd består av ett rörsystem, som fördelar avloppsvattnet över ett filter. Konstruktionen
består huvudsakligen av sand. Under sanden finns ett dränerande skikt och under det ligger ett
ytterligare ett rörsystem. Här tas det behandlade vattnet emot och leds ut ur markbädden till
utloppsbrunn eller liknande (NV Rapport 5224, 2002). Metoden används där jordarten i
marken inte är genomsläpplig nog för att infiltration ska kunna fungera tillfredställande (NV
Rapport 4895, 1998). Infiltrationsanläggningar har grundvattnet som recipient. Också här
finns ett rörsystem i marken som fördelar avloppsvattnet ner i markmaterialet. Reningen i
markbädd och infiltrationsanläggning är likvärdiga och jämförbara (NV Rapport 5224, 2002).
Markbäddar har bra reningsgrad av mikroorganismer och BOD7, om de är rätt utformade. Det
är ett absolut krav att anläggningen är grundligt projekterad och utförandet är noggrant gjort.
Reningsgraden av fosfor varierar med infiltrationsvolymen, materialets kemiska
sammansättning och effekten hos biohuden (NV Allmänna råd 91:2, 1991). Avgörande för
den fosforfixerande förmågan hos jorden är metallinnehållet. Fosfatjoner binds av framför allt
järn, aluminium och kalcium (Wittgren, 1994). Nackdelen med metoden är att de har
begränsad livslängd avseende rening på fosfor. Reningsresultatet av kväve beror av
syreförhållandena i markbädden. I allmänhet är kvävereduktionen låg, men viss nitrifiering
sker. För att få ner halterna krävs ofta att kväveinnehållet i spillvattnet från hushållen hålls
nere (NV AR 91:2, 1991). Detsamma gäller för fosforinnehållet, även om det tenderar att
minska per capita (NV rapport 4425, 1995).
Våtmarker kräver stora ytor och fungerar sämre vintertid då temperaturerna är lägre och
växtligheten inte fyller någon reningsfunktion (Tonderski m fl. 2002). Eftersom reningen
fungerar dåligt vintertid bör biodammar och våtmarker endast användas som
efterpoleringssteg i reningsprocessen för hushållsspillvatten (NV Fakta 8286, 2007). Inte för
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någon av anläggningarna är det aktuellt att anlägga ytterligare våtmarker än de som redan
finns. Reningsresultatet i en våtmark är svårt att avgöra. Tillförlitlig mätdata är komplicerat
att få fram. Detta beror bland annat på att många faktorer spelar in, det handlar till exempel
om mättekniska svårigheter. Även vattenbalansen är avgörande, inflödet av avloppsvatten och
utflödet är inte samma vatten. Det sker utbyte av vatten också vilket inverkar på resultatet, det
handlar till exempel om utspädningsfaktorer (Tonderski m fl. 2002, Wittgren, 1994) Det
uppstår ofta luktproblem i samband med avloppsvatten, vilket innebär att lokalisering i
närheten av boende bör undvikas (Wittgren, 1994). Det ligger bostäder i närheten av de flesta
av våra tio avloppsreningsverk. Ytterligare svårigheter i sammanhanget är att våtmarker
kräver utrymme och fastigheterna där avloppsreningsverken ligger är i allmänhet för små för
våtmarksändamål. Laholms kommun har som policy att undvika våtmarker i samband med
avloppsrening. Detta baseras på tolkningen av de allmänna råden om små
avloppsanläggningar (NFS 2006:7). Därtill hänvisas till resultatet av en studie gjord i
Laholms kommun 1996: Hur fungerar Laholms biodammar? En undersökning i
Miljöavdelningens regi, Maria Herneke, 1996 (opublicerad). Det är främst smittskydd och
hygieniska aspekter som är anledningen till att Laholms kommun undviker att anlägga
ytterligare våtmarker eller biodammar för rening av avloppsvatten.
Ofta är problemet att fosforreningen behöver förbättras. Någon form av fosforfång är en
tänkbar lösning. Det finns filter med fosforabsorberande förmåga, som har utvecklats för att
kunna förbättra reningseffekten i till exempel markbäddar (NV Rapport 5224, 2002). Förutom
det kan kemisk sorption av fosfor ske genom att fosforn får reagera kemiskt med oxider eller
hydroxyoxider av järn och aluminium eller till lermaterial som är aluminiumhaltigt (Wittgren,
1994). Alternativt kan sorptionsmaterialet blandas in i markbäddmaterialet eller kan
fosforsorptionen utformas som ett separat steg i reningsprocessen. En fördel med att ha
sorptionssteget fristående är att det går lätt att byta ut, när det är mättat (NV Rapport 5224,
2002). En informationskampanj till de boende i området att inte använda tvättmedel och andra
hushållskemikalier med fosfor i, är en åtgärd som kan få god effekt på fosforhalterna i det
ingående avloppsvattnet från hushållen.
För att kunna bedöma vilka reningskrav som rimligen kan ställas på de olika anläggningarna
måste hänsyn tas till de skyddsnivåer som respektive verk hamnar inom. Kommunens
miljönämnd fattar beslut om klassning för vart och ett av de enskilda fallen, men denna
klassning av skyddsnivåer har ännu inte genomförts i Laholm.
De avloppsreningsverk med ungefär samma dimensionering och som ligger inom samma
skyddsnivå bör ha likvärdiga reningskrav. Generellt sett borde nivån för C-anläggningar utan
fosforrening ha motsvarande krav som de enskilda. De verk med kemisk fosforrening bör ha
högre krav ställda när det gäller rening av fosfor. För att klara låga utsläppshalter av fosfor
krävs kemisk fällning eller lång uppehållstid i våtmark eller biodamm, för att fosfor ska ha
möjlighet att bindas till bottensedimentet (Wittgren, 1994). Till viss del binder även växter
och mikroorganismer till sig fosfor. Nitrifikation- och denitrifikationsprocesserna är naturliga
processer som omvandlar ammonium, via nitrit och nitrat till kvävgas. Det krävs både aeroba
och anaeroba steg i reningen för att nitrifikation och denitrifikation ska ske fullständigt. Här är
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det verksamma mikroorganismer som sköter nedbrytningen av kväveföreningar (Wittgren,
1994).
I slutändan är det inte resthalten av föroreningar i det utgående vattnet som är viktigast för
recipienten, utan det är den totala mängd som släpps ut. Det är därför viktigt att specificera ett
tak för hur mycket som bör släppas ut under året. För små reningsverk kan det vara svårt att
sätta gränsvärde då det inte är samma kontroll över rening som för stora reningsverk. Detta
beror till exempel på att provtagningskraven är lägre samt att det av olika skäl är svårare att ha
kontroll över en liten anläggning (Miljösamverkan Västra Götaland, 2005). Totalmängderna
kan istället sättas som ett målvärde som bygger på att utsläppsmängden inte ska öka.
Provtagningen bör förbättras för att bättre stämma överens med den lagstiftning som finns
(SFS 1998:901, SNFS 1990:14). Till exempel bör proverna tas som tidsproportionella prover
och inte som idag av stickprovskaraktär. Lagen kräver att ett visst antal dygnsprover tas per
år. Dessa prover ska tas tidsproportionellt med delprover var tionde minut under dygnet. Detta
för att så långt möjligt få prover som ger en rättvisande bild av den verkliga
sammansättningen av föroreningar i vattnet.
En mer omfattande studie när det gäller olika tekniker och vilken som passar bäst för de
lokala förhållanden som råder vid varje anläggning hade kanske behövts, men det faller
utanför ramen för detta arbete.

5.2 Specifik diskussion
Efter besök på plats och aktgenomgång för de tio avloppsreningsverken, kunde
anläggningarna delas in i två grupper. Den ena gruppen omfattar anläggningar där det inte
finns grund för att kräva åtgärder. De fungerar enligt lagstiftning och de krav som ställas på
dem enligt gällande beslut. I den här gruppen hamnar de anläggningar med
infiltrationssystem, det vill säga de tre privata anläggningarna samt Mästocka och Kornhult
och därtill även reningsverket i Skogaby. Markbäddar och infiltrationsanläggningar lämnas
utan åtgärd. Dock bör Ebbarps ledningssystem ses över inom en snar framtid. Kraven här
ställs istället vid renovering och nybyggnation av infiltrationsanläggning, då kommer anmälan
till Miljökontoret endast att godkännas om åtgärden är utförd av certifierad konstruktör och
man kan visa att gällande reningskrav uppfylls. I Naturvårdsverkets rapport 5224 poängteras
att nya anläggningar ska förses med mätpunkt, för att möjliggöra provtagning av utgående
behandlat vatten. Dessutom förordas utsläpp till ytvattenrecipient framför
grundvattenrecipient.
Utgående vatten från Skogaby innehåller för höga halter av kväve och fosfor sett till ställda
reningskrav. Prover på utgående vatten tas i utloppsbrunnen innan vattnet släpps ut i
våtmarken. Den rening som sker i våtmarken finns alltså inte dokumenterad.
Rotzonsanläggningen är bevuxen och vattnet filtreras ner i marken. Enligt Wittgren behandlas
fosforhaltigt avloppsvatten lämpligast i våtmarkssystem, där vattnet filtreras genom
markprofilen (Wittgren, 1994). Det är oklart hur mycket rening som ytterligare sker i
våtmarken innan vattnet hamnar i recipient, men vi utgår ifrån att den är god. Detta baserar vi
på utformningen av våtmarken samt avståndet till recipienten.
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I den andra gruppen återfinns de reningsverk som måste åtgärdas på något sätt. Det handlar då
om relativt omfattande åtgärder som till exempel ombyggnad av ledningssystem eller
anläggning eller kompletterande reningssteg. Hit hör Hishult, Knäred och Ysby, se tabell 3.
Även biodammarna i Öringe måste ses över, främst avseende den mekaniska reningen.
Efter noga genomgång kring problematiken för de verk som behöver åtgärdas utkristalliseras
Hishult som det stora problemet. Verket behandlar avloppsvatten från 119 hushåll vilket
motsvarar cirka 274 pe. Anläggningen är gammal och i stort behov av renovering. Närboende
klagar på luktproblem och reningen är undermålig. Ingående halter föroreningar är relativt
låga vilket medför att utgående halter håller sig på någorlunda bra nivå. Däremot uppfylls inte
reduktionskraven som ställs i lagstiftningen. För att åtgärda reningsresultatet krävs
upprustning av anläggningen samt bättre teknik. Ytterligare polersteg är inte möjligt att
införa, då fastigheten är för liten och ligger emellan recipient och bostäder. Se bilaga 3.
Recipienten till Hishults avloppsreningsverk är känslig och vi anser att hög skyddsnivå bör
tillämpas. Smedjeån är av betydelse för lax, öring och grönling. Även bottenfaunan är av
mycket högt värde. Det finns sällsynta kärlväxter kring Smedjeån och området ingår i
naturvårdsverkets myrskyddsplan som är ett steg mot miljömålet myllrande våtmarker.
Myrskyddsplanen sträcker sig från mossen vid norra delen av Oxhultasjön till Skråmered (NV
Rapport 5667, 2007). Hishults avloppsreningsverk ligger endast några kilometer uppströms
från Oxhultasjön. Ansträngningar som hittills gjorts för att minska kväveutsläppen från
jordbruket har haft märkbara effekter i Smedjeån. Här har mätningar visat på tydligt
nedåtgående halter sedan 1990-talet. Däremot är fosforhalterna fortfarande mycket höga
(Lagans vattenvårdförening, 2007). För att minska näringstransporterna ut i Laholmsbukten är
det av stor vikt att reducera de utsläpp som kan kontrolleras. Kraven på Hishults
avloppsreningsverk bör vara hårda för att inte belasta Smedjeån och nedströms vatten mer än
nödvändigt. Vi anser att även fosforrening bör införas. För att uppfylla de höga krav som vi
anser ska ställas på reningen måste verket förmodligen byggas om. I den processen är det då
lämpligt att ta med ett steg för fosforreningen också.
Öringe är i behov av slamtömning. Eftersom dammarna aldrig tömts kan det antas att en
tömning skulle öka vattenvolymen markant. Det i sin tur skulle betyda en ökad reningsgrad av
inkommande avloppsvatten till följd av förbättrad genomströmning i dammarna (Wittgren,
1994). Saknas slamavskiljning för det ingående avloppsvattnet anser vi att ett absolut krav är
att sådan installeras. Det är en viktig hälsoskyddsfråga. Bevuxna våtmarker tar effektivare
bort patogener än anläggningar utan växter. Således finns det hygieniska aspekter att ta
hänsyn till när humanpatogener finns i en anläggning som till exempel en biodamm
(Wittgren, 1994).
Ysby utgör ett problem eftersom det är ett undermåligt fungerande verk med dåliga
reningsresultat. Dessutom finns problem med slamflykt och skumbildning. Slamflykt kan
uppstå i ett verk när processerna inte fungerar som de ska. Oönskat skum kan uppstå när det
följer med stora mängder av ytaktivt material i avloppsvattnet. I det här fallet rör det sig bland
annat om proteiner och fettsyror från mjölk (Vattenspegeln nr. 1/2007). Eftersom verket är
under avveckling och kommer att vara taget ur drift innan utgången av 2009 och med
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hänvisning till kommunens ekonomi har vi funnit att skälighetsregeln i miljöbalken gäller, 2:7
§ MB. Detta innebär att verket fortsätter drivas på bästa sätt den tid som återstår, men inga
investeringar görs. Enligt lagkrav måste åtgärder göras om föreskrivna reningskrav
överskrids. Då det handlar om riktvärde blir följderna enbart åtgärder för att klara fastställda
värden. En tolkning av lagen kan vara att åtgärder för verket redan är planerade då det ska
avvecklas. Ett villkor för att låta processerna fortgå som i dagsläget är att verket är tagit ur
bruk senast 1 januari 2010.
För Knäred är problemet tydligt identifierat. Ledningsnätet, framför allt för de södra delarna
måste prioriteras och åtgärdas inom överskådlig framtid. Minskat antal bräddningar innebär
minskad belastning på recipienten och dess miljö.
Tabell 3. Avloppsreningsverk i behov av åtgärder
Avloppsreningsverk
Hishult
Knäred

Upprustning av ledningsnätet
Dålig reningsgrad för BOD7
Dålig reningsgrad för fosfor
Slamflykt
Mekanisk rening
Slamtömning av dammarna

Ysby
Öringe

5.2.1

Åtgärdsbehov
Renoveringsbehov av anläggningen
Dålig reningsgrad generellt

Reningskrav

Vi anser att reningskraven för BOD7 hos samtliga verk bör ligga på 10 mg/l som utgående
halt. I NFS 2006:7 ligger kravet för enskilda anläggningar på 30 mg/l eller 90 % reduktion för
både normal och hög skyddsnivå. I dagsläget är det verken i Hishult och Ysby, som har svårt
att uppnå detta riktvärde, se bilaga 4. Med tanke på att vår rekommendation är att Hishult
byggs om och processerna förbättras och att Ysby ska läggas ner anser vi detta krav vara
rimligt och möjligt att klara.
Närheten till Laholmsbukten och dess övergödningsproblematik gör att vi anser det
nödvändigt med riktvärden för kväveutsläppen. I Knäred sker ingen kväverening alls och vi
anser det svårt att tillföra ett sådant reningssteg med hänsyn till lokaliseringen samt
fastighetens storlek. Som en följd av detta resonemang menar vi att Knäred inte ska ha några
krav på kväverening. Övriga anläggningar bör få riktvärde satt till 15 mg/l på utgående vatten.
Vi anser detta rimligt på grund av att det är en möjlig nivå att nå för de olika anläggningarna
utan stora omställningar. Kraven för de enskilda avloppen ligger på 40 mg/l vid hög
skyddsnivå. För normal skyddsnivå finns inga värden angivna. Åter igen är det Hishult och
Ysby som överskrider utsläppsnivåerna, se bilaga 4. Även Skogaby ligger något över, men vi
förmodar att ytterligare rening av kvävet sker i våtmarken.
När det gäller fosforutsläppen kan högst krav ställas där kemisk fällning sker. Detta innebär
att kraven för Knäred sätts till 0,3 mg/l. Enskilda avlopp har olika krav beroende på
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skyddsnivån av området. Vid hög skyddsnivå gäller 1 mg/l och av våra anläggningar är det
endast Hishult som vi anser faller inom den högre skyddsnivån. Kravet sätts alltså till 1 mg/l
för Hishult. När verket byggs om bör det kompletteras med fällningssteg. Då kan hårdare krav
ställas och hamnar då på samma som Knäred. Anläggningarna inom normal skyddsnivå får
kravet 3 mg/l vilket motsvarar normal skyddsnivå för enskilda avlopp. Skogaby och Ysby
klarar i dagsläget inte att uppfylla dessa krav. För Skogaby antas att ytterligare
fosforreducering sker i rotzonsinfiltrationen.
5.2.2

Slutsats

Generella reningskrav har fastställts för de olika avloppsreningsverken. Trots att det finns
stora olikheter mellan anläggningarna anser vi att lagkraven väger tungt. Det innebär att verk
jämförbara i storlek bör ha samma krav på rening. En annan viktig faktor är områdets
känslighet för övergödande utsläpp. I ett känsligt område bör kraven vara hårdare, i enlighet
med NFS 2006:7. Krav som kommer att ställas: normal och hög skyddsnivå.
Sammanfattning av vilka avloppsreningsanläggningar som kräver åtgärd och vad som ska
göras:
 Hishult kräver ombyggnation och upprustning.
 Ledningsnätet i Knäred rustas upp.
 Ysby lämnas utan åtgärd, förutsatt att verket avvecklas senast utgången av 2009.
 Biodammarna i Öringe ska tömmas på slam. Dessutom måste en grundlig
undersökning göras av hur den mekaniska reningen är utformad.
I tabell 4 sammanfattas var vi anser att kravnivån för de olika anläggningarna bör ligga.
Procentuell rening ska hålla samma krav som för enskilda avlopp, se bilaga 2.
Tabell 4. Vårt förslag till reningskrav
Förslag till reningskrav, mg/l
Parameter
BOD(7)
Tot-P
Tot-N

Hishult
10
1 (0,3)
15

Knäred
10
0,3
15*

Kornhult
10
3
15

Mästocka
10
3
15

Skogaby
10
3
15

Ysby
10
3
15

Öringe
10
3
15

Siffrorna inom parantes anger krav om fällningssteg installeras vid ombyggnation av Hishult. *Kväverening i
Knäred är endast målsättning ej riktvärd.
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6 Bilagor
Bilaga 1.
Karta över Laholms kommun.
Placering av kommunala och privata avloppsreningsanläggningar med dimensionering 252000 pe.
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Röda stjärnor visar de kommunala verken och gula stjärnor de privata anläggningarna.
1. Ringkanalen i Hishult, 2. Avloppsreningsverket i Knäred, 3. Markbädden i Kornhult, 4.
Markbädden i Mästocka, 5. Avloppsreningsanläggningen i Skogaby, 6. Avloppsreningsverket
i Ysby, 7. Biodammarna i Öringe, 8. Ebbarps stugby, 9. Vallåsens värdshus, 10. Våxtorps
naturcamping
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Bilaga 2.
Rekommenderade lagkrav, reningsgrad och utsläpp av BOD7, kväve och fosfor för 2007 samt
krav enligt gällande beslut.
Rekommenderade reningskrav för enskilda avlopp

Parameter
BOD(7)
Tot-P
Tot-N

normal
skyddsnivå
mg/l
30
3

normal
skyddsnivå
%
90 %
70 %

hög
skyddsnivå
mg/l
30
1
40

hög
skyddsnivå
%
90 %
90 %
50 %
Källa: NFS 2006:7

Utgående halter i mg/l är beräknade utifrån 170 l spillvatten per person och dygn.

Utsläppshalter år 2007, mg/l och %
parameter Hishult Knäred Kornhult Mästocka Skogaby Ysby
BOD(7)
13 (82) 3,2 (98)
3 (99)
8,7 (98) 16 (87)
COD(Cr)
58 (72)
<30
Tot-P
2,2 (35) 0,27 (96)
1,7 (92)
5 (67)
4 (56)
Tot-N
19 (24) 17 (69)
10,1 (88) 18 (80) 22 (71)

Öringe
3 (59)
0,4 (64)
3,5 (76)

Källa: Laholms kommun

Siffrorna i tabellen anger utsläppshalter i mg/l. Värden inom parantes anger reduceringshalten
i procent. Uppgifter för Kornhult saknas då provtagning ej är möjlig. CODCr mäts enbart i
Hishult och Knäred.
Reningskrav enligt gällande beslut, mg/l
Parameter
BOD(7)
Tot-P
Tot-N

Hishult
15
5
10*

Knäred
10
0,3
10-15*

Kornhult
10
4
10

Mästocka
10
4

Skogaby
10
2
10

Ysby
10
5

Öringe
10
2
10

Källa: Laholms kommun

*målsättning, ej riktvärde
Avloppsreningsanläggningarna i Mästocka och Ysby har inga riktvärden för rening av kväve.
Likaså har Hishult och Knäred enbart målsättningsvärden för kväverening. Gällande
delegationsbeslut har enbart riktvärde satta, ej gränsvärde.
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Bilaga 3.
Karta över ringkanalen i Hishult.

Polerdamm

Recipient

Ringkanal

Norr om avloppsreningsverket rinner Smedjeån.
Öster och söder om reningsanläggningen finns privata fastigheter.
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Bilaga 4.
Analysresultat BOD7, kväve och fosfor för de kommunala avloppsreningsverken under åren
1999-2007.
Utgående halter BOD(7), mg/l
Parameter
Hishult
Knäred
Kornhult
Mästocka
Skogaby
Ysby
Öringe

1999
11,7
15

2000
9
14,3

2001
9,7
9,3

2002
12
6,8

2003
8,2
5,3

2004
5,4
5

2005
9,9
5

2006
18
3,2

2007
13
3,2

Medel
10,77
7,46

<3
42
10,4
9,5

<3
18
7,3
8,6

3,1
10
13
7,2

<3
8,2
11
5

<3
17
6,1
6,3

3
25
5
4

3
12
23
4

3
8
41

3
8,7
16
3

3,02
16,54
14,76
5,95

Utgående halter tot-P, mg/l
Parameter
Hishult
Knäred
Kornhult
Mästocka
Skogaby
Ysby
Öringe

1999
3
0,26

2000
4
0,58

2001
3,7
0,03

2002
2,9
0,17

2003
4,6
0,94

2004
3,5
0,63

2005
3,3
0,07

2006
3,4
0,21

2007
2,2
0,27

Medel
3,40
0,35

1,6
6,5
3,6
1,1

2
6,5
4,1
1,7

2
8,9
3,7
1,2

1,1
6,6
5,2
0,57

1,3
7,1
4,7
1

0,8
6,3
2,5
0,66

1,6
3,7
5
1

1,9
4
7

1,7
5
4
0,4

1,56
6,07
4,42
0,95

Utgående halter tot-N, mg/l
Parameter
Hishult
Knäred
Kornhult
Mästocka
Skogaby
Ysby
Öringe

1999
22
28,6

2000
23
29,7

2001
28
23

2002
23
25

2003
29
28

2004
26,6
24

2005
24,4
21

2006
13
18

2007
19
17

Medel
23,11
23,81

14
26
23,5
5,8

13
24
23,5
8,6

9,5
29
38
5,3

11
17
41
5,2

9,9
28
41
4,9

6,4
28
44
4,3

13,1
24
40
4,3

11,2
17
38

10,1
18
22
3,5

10,91
23,44
34,56
5,24

Källa: Laholms kommun

Utsläppshalter för Kornhult saknas då det inte finns något utgående vatten att ta prover på.
Likaså saknas uppgifter för Öringe år 2006.
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