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Förord 
 

Examensarbetet har utförts i samarbete med teknik- och servicekontoret i Laholms kommun under 

våren 2010. Denna rapport redogör för mitt examensarbete och avslutar mina studier på Miljö- och 

Hälsoskyddsprogrammet på högskolan i Halmstad. Det behandlar statusen för de mindre 

reningsverken i Laholms kommun och beskriver möjliga åtgärder för de verk som är i behov av 

förbättringar. 

Jag vill här passa på att tacka alla som har möjliggjort det här arbetet och som varit inblandade på ett 

eller annat sätt. Särskilt vill jag tacka Mattias Leijon, VA- och renhållningschef, och Christina 

Fröjdlund, labtekniker, som gav mig idéer till ett intressant och lärorikt examensarbete. Jag vill även 

tacka Evert Gustavsson och Sven-Inge Svensson som jobbar med driften på reningsverken och som 

bidragit med värdefull kunskap och ett glatt bemötande. 

 

Laholm maj 2010 

Martina Eriksson  
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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är en utvärdering av de mindre avloppsreningsanläggningarna i Laholms 

kommun. De fem reningsverken som ingår i studien ligger mellan intervallet 90 och 500 

personekvivalenter (pe). Tidigare har bara ett fåtal prover tagits per år och därför var det också svårt 

att få en tillförlitlig utsläppsbild. Dessutom fanns inga kompletta verksamhetsbeskrivningar samlade.  

Därför är syftet med arbetet att; ta fram verksamhetsbeskrivningar till samtliga anläggningar, 

bestämma huruvida man uppfyller gällande riktvärden eller inte samt att ge förslag på åtgärder i de 

fall då man inte uppfyller riktvärden. Genom bland annat en utökad provtagning i anläggningarna har 

en nulägesbeskrivning tagits fram tillsammans med åtgärdsförslag där behov finns. Genom besök på 

verken, diskussion med drift- och labbtekniker och litteraturstudier har följande slutsatser arbetats 

fram: 

 Hishults reningsverk kommer att inom en snar framtid att totalrenoveras och lämplig 

tekniklösning utreds nu av kommunen. 

 Mästocka och Kornhults avloppsreningsanläggningar uppfyller gällande riktvärden och de 

anses inte i behov av åtgärder i dagsläget. 

 Skogaby reningsverk är i behov av åtgärder och en fokusering på biodamm och 

markinfiltration rekommenderas. 

 Öringe biodammar behöver utredas vidare innan åtgärder sätts in och därför 

rekommenderas ytterligare provtagning för att få fram ett bättre beslutsunderlag. 
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Abstract 
 

The aim of this project was to describe and to evaluate five small sewage treatment plants in the 

municipality of Laholm, Sweden, in order to investigate the treatment efficiency and to evaluate if 

effluents comply with discharge permits. The treatment systems were designed to treat effluents 

from 90 to 500 population equivalents. A report on the design and the present state of each sewage 

treatment plant has been made. This was made based upon previous documentation on water 

quality and by new sampling campaign as there were only a few previous measurements. Data has 

been evaluated and remedial actions proposed for those treatment plants that don’t fulfill discharge 

permits. Based upon the scientific investigation in combination with visits to the plants, discussions 

with the technicians in charge of the operation and literature study the following conclusions have 

been made: 

 The sewage treatment plant in Hishult doesn’t comply with the permits and the plant will 

soon be totally renovated.  

 Mästocka and Kornhults sewage treatment plants are complying with discharge permits and 

will be left without further actions at the present time. 

 Skogaby sewage treatment plant is in need of remedial action and I recommend focusing on 

the later treatment stages of the plant (pond and infiltration unit). 

 Öringe sewage treatment plant needs to be further investigated before suitable remedial 

actions can be proposed. 
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Inledning 

 

I miljöbalken fastställs det att utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet och att denna 

typ av verksamhet är tillstånds- respektive anmälningspliktig samt att avloppsvatten ska avledas och 

renas. Dessutom fastställs att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras 

medföra olägenheter för hälsa eller påverka miljön fortlöpande ska planera och kontrollera 

verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Det är verksamhetsutövarens 

ansvar att bedriva en fungerande egenkontroll och syftet är att man ska ha kunskap och kontroll över 

verksamheten, dess risker och miljöpåverkan. Detta betyder att mätning och kontroll, uppföljning 

och genomförande av korrigerande åtgärder behöver fortgå med lämpliga intervall. 

I en undersökning som genomfördes under 2005 kunde man konstatera att det i Sverige finns drygt 

3000 avloppsanläggningar inom intervallet 25-2000 pe. Ungefär hälften av anläggningarna är 

dimensionerade för 200 pe eller fler. Knappt hälften av de 3000 avloppsanläggningarna är 

kommunala, resterande ägs av andra huvudmän, såsom samfälligheter, företag, föreningar, 

myndigheter och stiftelser. Bland de mindre anläggningarna finns både kommunala och privata 

huvudmän, medan alla anläggningar för mer än 1000 pe drivs i kommunal regi. Majoriteten av 

avloppsanläggningarna är reningsverk, men markbäddar och infiltrationsanläggningar är också vanligt 

förekommande (Länsstyrelserna 2009). 

I Laholms kommun finns sju kommunala och tre privata avloppsanläggningar inom intervallet 25-

2000 pe. De tre privata anläggningarna är alla infiltrationsanläggningar, medan de kommunala främst 

är reningsverk, men även två markbäddar och en anläggning med biodammar finns. 

Som kommun är man verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet på en och samma gång, även om 

man i sin yrkesroll tillhör olika nämnder är det viktigt att utåt sett först uppfylla kraven själv innan 

man kan kräva att privatpersoner ska vidta åtgärder. 

Därför är syftet med detta examensarbete att följa upp fem av Laholms kommuns 

avloppsanläggningar inom intervallet 90-500 pe för att göra en utökad provtagning samt att ta fram 

verksamhetsbeskrivning och åtgärdsförslag för varje anläggning.  
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Bakgrund 
 

Vad innehåller avloppsvatten från hushåll? 

Vattenförbrukningen i ett hushåll uppgår till ca 200 liter per person och dygn. Detta är fördelat på 

150 liter bad-, disk- och tvättvatten, så kallat BDT-vatten, och 50 liter WC-vatten per person och 

dygn. Vattenförbrukningen tenderar dock att minska då användning av mer snålspolande toaletter 

och maskiner med mindre vattenanvändning används i större utsträckning idag. Näringsämnena som 

tillförs hushållsavlopp härrör främst från födan och kvävet fördelas ungefär såhär: 80% i urin, 10% i 

fekalier och 10% i BDT-vatten medan fosfor fördelas enligt följande: 50% i urin, 25% i fekalier och 

25% i BDT-vatten. Fosfor härrör till en stor del från rengöringsmedel. Fosforanvändningen i 

rengöringsmedel har minskat sedan 60-talet, däremot har tvättningsfrekvensen ökat. Tendensen är 

att fosformängden per person håller på att minska (Naturvårdsverket 1995). 

För att kunna tolka provtagningsresultaten är det en fördel att först se normalvärden för vad ett 

obehandlat avloppsvatten normalt innehåller av de parametrar som undersökts. Utifrån dessa kan 

man därefter dra slutsatser om mätvärdet är lågt, normalt eller högt. 

Tabell 1. Förereningsbelastning obehandlat inkommande avloppsvatten 

Förorening Specifika 

föroreningsmängder 

Koncentrationer 

BOD7 60-90 g/pe, d 200 mg/l 

COD 120-180 g/pe, d 400 mg/l 

P-tot 1,7–2,7 g/pe, d 5 mg/l 

N-tot 10-14 g/pe, d 30 mg/l 

Källa: WSP, Maria Bennet, Nov 2009. 

En annan aspekt, som man även behöver ta hänsyn till, är att vid mindre reningsverk är ledningsnätet 

betydligt kortare än vid stora enheter och därför påverkas flödesmängden då inläckaget inte är lika 

stort och avloppsvattnet blir mer koncentrerat. 

Enligt NFS (2006:7) Naturvårdsverkets Allmänna Råd om små avloppsanläggningar för 

hushållsspillvatten anges reningskrav för BOD7, tot-P och tot-N. Genom dessa råd tillämpas 

miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för enstaka 

hushåll och mindre avloppsanläggningar. Kraven på reningsgrad är satta utifrån vilken miljö 

anläggningen befinner sig i. Miljön klassificeras in i två olika miljöer, normal och hög skyddsnivå. Den 

kommunala nämnden utför klassificeringen 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 normal skyddsnivå ligger reningskraven på minst 90% av 

BOD7 och minst 70% för tot-P, däremot finns inga reningskrav för kväve. Områden med hög 

skyddsnivå har samma reningskrav för BOD7, men ett högre reningskrav på fosfor och kväve. 

Reduktionen för tot-P ligger på 90% och för tot-N på minst 50%. 
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Om man istället vill räkna om den procentuella reningen till utgående halt fås vid normal skyddsnivå 

30 mg/l BOD7 respektive 3 mg/l tot-P. För hög skyddsnivå blir det 30 mg/l BOD7, 1 mg/l tot-P och 40 

mg/l tot-N. Dessa halter är beräknade på en produktion av 170 liter spillvatten per person och dygn. 

Bakgrund Avloppsvattenrening 

I början på 1900-talet ansåg man att ingen rening av avloppsvattnet var nödvändig, det var först på 

1930-talet som man ansåg att mekanisk rening var nödvändig. Mekanisk avloppsvattenrening eller 

slamavskiljning sker främst gravimetriskt eller med galler eller sil. I Sverige har vi arbetat med att 

rena vårt avloppsvatten i över 70 år. De kommunala reningsverken började byggas på 1940-talet.  

Första steget var den mekaniska reningen med slamavskiljning och avskiljning av fasta föremål. På 

50-talet påbörjades utbyggnad av en biologisk rening för att inte belasta vattendrag, hav och sjöar 

med syreförbrukande ämnen. För den biologiska reningen är den vanligaste tekniken 

aktivslamanläggning. Man ansåg inte att det var tvunget att ta bort näringsämnen förrän slutet av 60-

talet då man började rena fosfor med hjälp av kemisk fällning. Först på 80-talet började man använda 

sig av kväverening och under 90-talet ökade kvävereningen kraftigt. Även kompletterande 

reningsåtgärder finns för att förbättra reningen ytterligare och för att kunna hantera mer specifika 

avloppsvatten. Exempel på kompletterande reningsmetoder kan vara filter av olika slag som ett 

polersteg (Naturvårdsverket 2008). 

Figur 1. Tätorternas avloppsrening under åren 1940-2004 

Utvecklingen för de enskilda avloppen ser lite annorlunda ut och det är relativt dåligt känt hur 

reningen fungerar i de avlopp som inte är anslutna till kommunala reningsverk. Naturvårdsverket har 

gjort en enkätundersökning som visar att ca 60% av de enskilda avloppen uppfyller miljöbalkens krav. 

De vanligaste reningsteknikerna visas i Figur 2. Infiltrationsanläggningar är den vanligaste 

förekommande lösningen för enskilda avlopp och utgör 40%, den näst vanligaste lösningen är enbart 

slamavskiljning, vilket är en icke-godkänd lösning. Tredje största lösningen är markbäddar. Då man 

jämför med storskalig avloppsreningsteknik där det ständigt finns ett behov av nya moderna 
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tekniklösningar för att uppnå kraven, kan man se att inom de enskilda avloppen är nya typer av 

tekniklösningar försumbara till antalet (Naturvårdsverket 2004). 

 

 

Figur 2. Diagrammet redovisar fördelningen av reningstekniker baserad på en enkätundersökning 
gjord av naturvårdsverket 2002-2003.  

 

Infiltrationsanläggningar och markbäddar ger en höggradig rening av BOD7 och mikroorganismer, 

men dock är reningseffekten beträffande fosfor och kväve varierande. Hur stor reningseffekten är för 

fosfor beror delvis på tillgänglig infiltrationsvolym och jordmaterialets kemiska sammansättning, men 

framförallt av biofilmens effektivitet, vilken i sin tur är beroende av jordmaterialets kornstorlek. Att 

kvävereningen varierar förklaras med olika syreförhållanden i de olika anläggningarna. 

Reningsprocesserna i markbäddar kan inte styras så som i konventionella reningsverk, därför är det 

mycket viktigt att förarbetet görs grundligt och att man är noggrann och väljer bästa möjliga 

alternativ så att bästa förutsättningar för rening sätts upp redan från början. Enligt 

Naturvårdsverkets rekommendationer bör en övre storleksgräns för markbäddar ligga vid ca 200-

300pe (Naturvårdsverket 1991). 

Principen för en markbädd är densamma som för en infiltrationsanläggning, skillnaden är att en 

markbädd är en konstgjord infiltration med en begränsad yta där man har uppsamling och dränering 

av avloppsvattnet. Markbäddar rekommenderas då geologin i området inte är passande för en 

infiltrationsanläggning. Principen för en markbädd visas i Figur 3. Vattnet leds ut i fördelningsrör och 

infiltrerar markbäddssanden innan det leds ut ur bädden i dränerings- och uppsamlingsrör. 
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Figur 3. Principen fören markbädds uppbyggnad (Naturvårdsverket 1991). 
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Problembeskrivning 
 

Problemet som teknik- och servicekontoret har med de fem reningsverken är att tidigare provtagning 

är begränsad och att mätvärdena varierar så mycket att man inte kan säga hur det verkligen ser ut. 

Dessutom visar tidigare provtagning att några av verken är i behov av åtgärder för att kunna hålla 

sina riktvärden för utgående avloppsvatten. Tillsynsmyndigheten vill nu att man undersöker närmare 

vad man kan göra föra att uppfylla sina riktvärden. 

 

Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att utföra en utökad provtagning för att utvärdera reningen i 

respektive reningsverk, samt att sammanställa information om varje verk i en 

verksamhetsbeskrivning och till sist ta fram åtgärdsförslag för att kunna förbättra reningen för de 

reningsverk som har det behovet. 

 

Avgränsningar 
 

Parametrar som undersöks är BOD7, N-tot och P-tot vilka kontrolleras och bedöms utifrån riktvärden 
för de aktuella reningsverken. 
Laboratoriet erbjuder ett baspaket med parametrarna BOD7, COD, tot-P och tot-N. Eftersom priset är 

detsamma oavsett om alla fyra parametrarna undersöks så har vi valt att analyseras alla fyra, men 

det förekommer inte någon direkt diskussion kring COD i arbetet. 

Åtgärdsförslag som tagits fram i detta examensarbete har riktat in sig på enkla och relativt billiga 

lösningar då detta efterfrågats av teknik- och servicekontoret. Därför har inte förslag på ombyggnad 

eller total nybyggnad tagits upp i detta arbete. 

Hishults reningsverk kommer att totalrenoveras och en projektering är tänkt att starta till hösten. 

Därför kommer den utökade provtagningen och verksamhetsbeskrivningen att göras som ett 

underlag till detta. Däremot kommer inga åtgärdsförslag att tas fram för Hishults reningsverk. 
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Metod 
 

Arbetets utformning, syfte och avgränsningar har diskuterats med teknik- och service kontoret 

utifrån deras önskemål. 

Litteraturstudier  
Litteratur har hämtats från bibliotek, databaser samt Naturvårdsverkets rapporter, föreskrifter och 
handböcker, men även från företag och organisationer. 
 
Studiebesök 
Kontakt har tagits med drifttekniker för respektive verk. Genom att besöka verken med drifttekniker 
visades jag runt och fick möjlighet att ställa frågor. 
 
Datainsamling 
Uppgifter om de olika verken har hämtats från akterna på teknik- och servicekontoret, från uppgifter 
som finns i VA-verksamheten samt från diskussion med drifttekniker för respektive verk. 
Tidigare provtagningsresultat har hämtats från laboratoriet på Ängstorps reningsverk. 
 
Flödesbestämning 
I Mästocka gjordes tillsammans med drifttekniker en avsänkning i pumpsumpen under en bestämd 
tid. På så sätt fick vi en volym som pumpas per timme och genom journaler för pumptider kunde ett 
medelflöde beräknas fram. 
 
Provtagning 
Efter diskussion med teknik- och servicekontoret och utifrån den tid jag hade till provtagning kom vi 
fram till att jag på varje verk skulle ta prov under en vecka, med sju samlingsprover där det gick och i 
övrigt sju stickprover.  
Jag hade möjlighet att använda två mobila provtagare som teknik- och servicekontoret själva 
använder vid provtagning. Provtagarna ställdes i förväg in på lämplig provvolym, tidsintervall 
alternativt flödesintervall samt starttid och stopptid. 
På grund av praktiska svårigheter att använda provtagaren användes den enbart i Hishult där den 
kunde stå inomhus respektive i utgående brunn och där flödet var tillräckligt stort för att provtagaren 
skulle fungera. På de fyra övriga verken var det problem med lågt flöde då provtagaren tog luft 
istället för vatten och det saknades dessutom lämplig plats att sätta provtagaren på. Därför togs 
stickprov, vid olika tidpunkter en gång om dagen för att se eventuella skillnader. 
Inställningarna som användes i Hishult är följande: 

 Starttid 06:00 

 Provvolym 100ml 

 Flaskvolym 10000ml 

 Tidsintervall mellan prov 30 minuter 

 Stopptid 20:00 
Start och stopptid valdes för att flödet på natten troligtvis är lågt och därför valde jag att ha uppehåll 
denna tid istället för att provtagaren skall lösa ut och inte starta igen på morgonen. 
 
Utgående prov i Skogaby har tagits i två grundvattenrör då sista steget i reningen är infiltration. För 
att tömma rören har en pump använts som kopplas till en batteridriven borrmaskin. Efter tömning av 
röret väntade jag i 15 minuter för att nytt vatten skulle rinna till samt att partiklar som rördes upp vid 
pumpningen skulle sedimentera. 
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Alla prover togs i 500ml plastflaskor som laboratoriet skickar med vid beställning av analys. Direkt 
efter att prov togs förvarades flaskan att i kylväska med kylklampar tills jag kört hem där jag 
stoppade proverna i frysen. Varje tisdag har teknik- och servicekontoret hämtning av prover till 
Alcontrol AB som är ett ackrediterat laboratorium, de utför en analys enligt ett baspaket där de 
erbjuder analys av parametrarna BOD7, COD, tot-P samt tot-N. Inför varje tisdag tas proverna upp för 
tining och etiketter sätts på varje flaska, sedan skickas de iväg i en kylväska. 
 
Analyserna av avloppsvattnet har utförts på två olika laboratorier, Malmö respektive Linköping. 
Analys av tot-N har utförts enligt SS-EN ISO 11905-1, för tot-P enligt SS-EN ISO 6878:2005, för 
BOD7(ATU) enligt SS-EN 1899-1 och för COD(Cr) enligt Ampullmetod. 
 
Syremätning i den luftade bassängen i Skogaby gjordes med en portabel syremätare av märket Hach 
HQ40d multi, som doppas ned i bassängen. 
 
Prover togs även i Skogaby efter varje reningssteg. Då togs stickprover direkt efter varje reningssteg i 
en 500ml flaska. Dessa förvarades i kylväska tills analysen gjordes på laboratoriet på Ängstorps 
reningsverk. Där använde jag mig av Hach-Lange kyvett-tester med tillhörande reagenser och 
fotometer för att bestämma ammonium- respektive fosforhalterna. 
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Resultat verksamhetsbeskrivning 
 

Hishult 

Avloppsreningsverket byggdes i 

början av 60-talet och anläggningen 

som den ser ut idag var färdig 1995. 

Verket är dimensionerat för 500 pe, 

men den aktuella belastningen är 

upp till 186 pe beräknat på BOD7 

belastningen de senaste sex åren och 

utifrån 70g BOD7/person och dygn. 

Utifrån den dimensionerade 

belastningen är reningsverket en C-

anläggning med kod 90.20 enligt 

förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd.             Figur 4. Hishults reningsverk, ringkanalen. 

Reningsverket ligger väster om samhället Hishult och renar spillvatten från mestadels hushåll men 

även från ett fåtal industrier, ett gästgiveri, en skola och ett ålderdomshem. En mindre del av 

spillvattnet leds till verket med hjälp av en pumpstation, medan merparten avleds med självfall. 

Recipienten är Smedjeån, som anses känslig på grund av förekomst av lax och laxöring och den är 

klassad som riksintresse för fritidsfiske. I Hishults samhälle finns duplikat leningsnät för dagvatten 

och spillvatten. 

Reningen utförs mekaniskt och biologiskt. Mekanisk rening sker med ett maskinrensat rensgaller. 

Renset tvättas och pressas och skickas sedan till sopförbränning i Halmstad.  

Vattnet leds sedan till den biologiska reningen som sker i en ringkanal. Det är en aktiv slamanläggning 

där vattnet luftas med hjälp av en passavant. Organiskt material oxideras här och BOD7 reduceras 

med drygt 80 %, vilket är ett medelvärde för åren 2004-2009. 

Delar av flödet i ringkanalen leds in i en slamficka. Då vattnet här är stillastående kommer slam att 

sedimentera och det pumpas sedan vidare till slamtornet. I slamtornet avvattnas slammet delvis. När 

slamtornet är fullt töms det och slammet körs till Ängstorps slambehandling. Detta sker på vintern 

med en till två månaders mellanrum och på sommaren med ungefär två veckors mellanrum 

beroende på temperatur. 

När nivån i ringkanalen är uppnådd stannar passavanten under 80 minuter och slammet 

sedimenterar. Därefter pumpas klarvattenfasen vidare till polerdammen för att avskilja ytterligare 

suspenderat material. Utloppet från polerdammen ligger ungefär 20 meter från Smedjeån. 

Polerdammen töms en gång per år och då har ett hundratal kubikmeter slam bildats. 
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Figur 5. Processchema Hishults ARV. 

Provtagning sker normalt av drifttekniker en gång i kvartalet för utgående vatten och två gånger per 

år för inkommande vatten. Proverna som tas är stickprov och de tas på eftermiddag och på följande 

morgon och de blandas sedan och skickas iväg för analys. Parametrar som analyseras är BOD7, COD, 

P-tot samt N-tot då laboratoriet erbjuder dessa som ett baspaket. Man är skyldig att redovisa 

kvartalsmedel för BOD7, N-tot och P-tot på utgående vatten till tillsynsmyndigheten. 

De riktvärden som gäller för Hishults reningsverk är fastställda av miljö- och byggnadsnämnden 

(1998) och innebär för utgående vatten från avloppsreningsverket: 

BOD7  15 mg/l 
 P-tot   5 mg/l 

Trots relativt höga riktvärden har man svårt att uppfylla reningskraven för BOD7 och fosfor. Idag sker 

kvävereduktion endast med hjälp av det upptag som sker vid slamtillväxten. Nedan visas en 

sammanställning av provresultat över utsläppshalter från 2004-2009. Trenden för BOD7 har under 

dessa år ökat, medan kväve- och fosforhalterna är mer stabila. 

 
Figur 6. Provtagningsresultat 2004-2009 för utgående vatten på Hishults ARV. 

 

Hishults reningsverk är slitet och främst ringkanalen är i behov av upprustning. Betongfundamenten 

som utgör ringkanalen har spruckit och vatten kan därför tränga ut ur kanalen. Eftersom 

anläggningen är gammal och sliten har man valt att satsa på nybyggnation istället för på upprustning 

och därför kommer projektering för nybyggnation att starta inom en snar framtid.
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Skogaby 

Avloppsreningsverket byggdes 1963 

och anläggningen som den ser ut idag 

var färdig 2005. Där emellan har flera 

åtgärder gjorts för att förbättra 

reningen. Verket är dimensionerat för 

250 pe, men den aktuella belastningen 

är upp till 143 pe beräknat på BOD7 

belastningen de senaste fem åren och 

utifrån 70g BOD7/person och dygn. 

Utifrån den dimensionerade 

belastningen är reningsverket en C-

anläggning med kod 90.20 enligt 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

    Figur. 7 Skogaby reningsverk 

Avloppsreningsverket är beläget 300m söder om samhället Skogaby. Allt spillvatten avleds med 

självfall till reningsverket. Det finns inga industrier anslutna till verket utan allt avloppsvatten 

kommer ifrån enskilda hushåll. Efter rening och markinfiltration är recipienten Lagan. Mekanisk 

rening sker med ett maskinrensat rensgaller. Renset tvättas och pressas och skickas sedan till 

sopförbränning i Halmstad. Under vintern är renstvätten avstängd på grund av frysrisk då den 

mekaniska reningen helt sker utomhus. Sedan pumpas vattnet vidare till en aktiv slamanläggning 

som består av en luftad bassäng följt av en sedimenteringsbassäng. I den luftade bassängen oxideras 

organiskt material och BOD reduceras med drygt 90 % totalt (medel 05-09). Från 

sedimenteringsbassängen pumpas returslam till den luftade bassängen och överskottsslam till ett 

öppet slamlager. Från slamlagret kan klarvattenfasen rinna tillbaka till inloppsrännan. Slamlagret 

töms ungefär med en till två månaders mellanrum på vintern och som tätast med 10 dagars 

mellanrum på sommaren beroende på temperatur. Slammet körs då till Ängstorps slambehandling. 

Klarvattenfasen från sedimentationsbassängen pumpas sedan in till ett sandfilter som används som 

ett polersteg för att avskilja ytterligare suspenderat material. Sanden som används i filtret är 

specialbeställd för att få bästa avskiljningen. Filtret genomsköljs med avloppsvatten och efterhand 

som det sätts igen blir genomsläppligheten sämre och till slut kommer vattennivån att stiga och vid 

en viss nivå kommer backspolning av filtret att ske. Materialet som avskiljs pumpas tillbaka till 

slamlagret och det renade vattnet går vidare till en sandbädd. I sandbädden finns tre perforerade rör 

som leder vattnet ut i biodammen. Sandbädden byts ungefär vart femte år. Från biodammen går 

vattnet sedan till en markinfiltration och perkolerar till grundvattnet.  Markinfiltrationen har en yta 

på 1000m3 som bland annat är beväxt med bladvass.  

Från början var det tänkt att biodammen skulle ha växtlighet och försök gjordes men växterna tog sig 

inte. Idag är dammen helt utan inplanterade växter, men däremot finns där mycket alger under 

sommaren. 
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Figur 8. Processchema Skogaby ARV. 

 
Provtagning sker normalt av drifttekniker en gång i kvartalet för utgående vatten och två gånger per 

år för inkommande vatten. Ett stickprov tas på eftermiddag och ett på följande morgon, dessa 

blandas sedan och skickas iväg för analys. Utgående prov har tagits i fördelningsbrunnen mellan 

biodammen och markinfiltrationen. Parametrar som analyseras är BOD7, COD, P-tot samt N-tot då 

laboratoriet erbjuder dessa som ett baspaket. Man är skyldig att redovisa kvartalsmedel för BOD7, N-

tot och P-tot på utgående vatten till tillsynsmyndigheten. 

De riktvärden som gäller för Skogaby reningsverk är fastställda av miljö- och byggnadsnämnden 

(1996) och innebär för utgående vatten från avloppsreningsverket: 

BOD7  10 mg/l 
 N-tot  10 mg/l 
 P-tot   2 mg/l 

Trots att flera åtgärder gjorts varav flera av dem nyligen, har man svårt att uppfylla reningskraven för 

alla tre parametrarna. En sammanställning över provresultaten för utgående vatten de fem senaste 

åren presenteras i figur 9. 

 

Figur 9. Provtagningsresultat 2005-2009 för utgående vatten på Skogaby ARV. 
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Öringe 

Avloppsreningsverket byggdes 1969 

och anläggningen har inte genomgått 

några förändringar sedan dess. Verket 

är dimensionerat för 300 pe, men den 

aktuella belastningen är upp till 7,1 pe 

beräknat på BOD7 belastningen de 

senaste sex åren och utifrån 70g 

BOD7/person och dygn. Utifrån den 

dimensionerade belastningen är 

reningsverket en C-anläggning med 

kod 90.20 enligt förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd. 

    Figur 10. Öringe biodammar 

Öringe reningsverk är beläget ca 1 km söder om Öringe samhälle och renar i stort sett enbart 

avloppsvatten från hushåll och en mindre skola. Spillvatten leds till reningsverket med självfall. 

Recipient är Brostorpsån som ligger ungefär 40 meter bort från biodammarna. Flödet i Brostorpsån 

varierar kraftigt beroende på väderlek.  Från Brostorpsån rinner vattnet ytterligare 5 km innan det 

mynnar i Laholmsbukten. 

Öringe reningsverk består av två biodammar med en total area av 4500m2. Ytan på den första 

dammen är 2400m2 och för den andra dammen 2100m2.  

Från samhället kommer spillvattnet till en inloppsbrunn, vilken är utformad med avstängningsluckor 

för att kunna dirigera vattnet dels till damm 1 och dels till damm 2. Vid normal drift leds vattnet till 

damm 1. När vattenytan i damm 1 nått en höjd av ca en meter över dammens botten leds vattnet 

över ett skibord och fyller även damm 2 till en nivå av ca en meter över botten. Vattennivån i damm 

2 bestäms av ett skibord i utloppsbrunnen. Dammarna har plan botten. Botten i damm 1 ligger 1.10 

meter lägre än i damm 2. Vattendjupet är normalt 1.0 meter och bestäms av skibord mellan 

dammarna och vid utloppsledningen. Anläggningen är utformad så att dammarna var för sig kan tas 

ur drift för underhåll eller slamborttagning. Dammarna kan tömmas var för sig genom att ventiler vid 

skiborden öppnas.  

Det finns ingen mekanisk rening och trots detta har man inte problem med material som flyter i 

dammarna. En förklaring kan vara att det är lång fördröjningstid innan avloppsvattnet i samhället når 

dammarna. 

De två dammarna är delvis beväxta. Sedan de byggdes har dammarna aldrig tömts eller på något vis 

rensats då drifttekniker har gjort bedömningen att det inte finns behov för detta. Från början har 

vattendjupet varit ungefär en meter.  År 2008 gjordes ett examensarbete för kommunen och då 

uppmättes vattendjupet till 75-80cm (Abrahamsson, Ljunggren 2008). 

Efter biodammarna och innan utloppsbrunnen finns det möjlighet att desinficera utgående vatten i 

en klorkontaktbassäng. 
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Figur 11. Processchema för Öringe ARV 

Provtagning sker normalt av drifttekniker en gång i kvartalet för utgående vatten och två gånger per 

år för inkommande vatten. Ett stickprov tas på eftermiddag och ett på följande morgon, dessa 

blandas sedan och skickas iväg för analys. Utgående prov har tagits i fördelningsbrunnen mellan 

biodammen och markinfiltrationen. Parametrar som analyseras är BOD7, COD, P-tot samt N-tot då 

laboratoriet erbjuder dessa som ett baspaket. Man är skyldig att redovisa kvartalsmedel för BOD7, N-

tot och P-tot på utgående vatten till tillsynsmyndigheten. 

De riktvärden som gäller för Öringe reningsverk är fastställda av miljö- och byggnadsnämnden (2004) 

och innebär för utgående vatten från avloppsreningsverket: 

BOD7 10 mg/l 
N-tot 10 mg/l 
P-tot   2 mg/l 
 
Med tanke på att ingen upprustning skett och inget särskilt underhåll gjorts sedan sextiotalet samt 

att det inte finns någon mekanisk rening håller Öringe sina utsläppshalter relativt bra och har bara 

överskridit riktvärdena för fosfor tre gånger de senaste sex åren. En sammanställning av 

provresultaten för utgående vatten de senaste sex åren presenteras i figur 12. 

 

Figur 12. Provtagningsresultat 2004-2009 för utgående vatten på Öringe ARV. 

Den låga belastningen och de stora vattenvolymerna ger en lång uppehållstid i biodammarna och 

därmed ett bra reningsresultat. 
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Kornhult 

Reningsverket är byggt 1985 och är 

beläget strax nordväst om Kornhults 

samhälle och renar spillvatten från 

enbart hushåll.  Spillvatten från 

samhället leds med självfall fram till 

inkommande pumpstation som ligger 

ungefär 100 meter från verket. 

Pumpstationen lyfter sedan vattnet till 

ett trekammarsystem. Recipienten 

utgörs av Smedjeån, som anses känslig 

på grund av förekomst av lax och 

laxöring och den är klassad som 

riksintresse för fritidsfiske.  

    Figur 13. Kornhults markbädd 

Verket är dimensionerat för 125 pe och då det inte tagits några prover på verket vet man inte den 

aktuella belastningen. Utifrån den dimensionerade belastningen är reningsverket en U-anläggning 

enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Från inkommande pumpstation pumpas vattnet till ett trekammarsystem för slamavskiljning. En gång 

per år under hösten sker slamtömning. Slammet körs då till Ängstorps slambehandling. Enligt 

drifttekniker klarar systemet en ännu längre tid mellan slamtömningarna men eftersom grannar haft 

klagomål på luktbesvär är detta en kompromiss från båda håll. Från trekammarsystemet rinner 

vattnet till en pumpsump med tre pumpar i som beskickar var sin markbädd.  Från pumpsumpen 

pumpas vattnet ut i tre fördelningsbrunnar vilka förser varsin bäddsektion med vatten genom tre 

fördelningsrör. Bädden består av tre identiska sektioner varav två används åt gången. Varje månad 

skiftar man bäddar som beskickas med vatten. Mellan de tre sektionerna finns en platonmatta. 

Bädden består i princip av tre lager. Överst finns ett lager av tvättad makadam, i detta lager löper 

fördelningsrören och makadamen fördelar vattnet ytterligare över bäddens yta. Nästa lager består av 

80 cm betongsand och det kan liknas vid ett sandfilter. Här filtreras vattnet och partiklar fångas upp. 

De partiklar som fångas upp bildar en biofilm mellan och på sandkornen och mikroorganismerna i 

biofilmen kan här ta upp näringsämnen och bryta ned BOD. Det sista lagret består av makadam och i 

det löper uppsamlingsrör som ska leda vattnet till utloppsbrunnen. Men i utloppsbrunnen finns idag 

inget utgående flöde utan allt vatten infiltreras istället genom marken.  

Ovanför själva markbädden har man fyllt upp med 60 cm uppschaktat jordmaterial. 

Uppsamlingsrören har dragits upp ovanför markytan i båda ändar av bädden för luftning. 
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Figur 14. Processchema Kornhults ARV 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut anger riktvärde för medelvärde/kvartal för utgående 

avloppsvatten enligt: 

BOD7  10 mg/l 
 P-tot  4 mg/l 
 N-tot  10 mg/l 
 

Då det inte finns något utgående vatten har prover på detsamma inte kunnat tas de senaste åren och 

några prover på inkommande avloppsvatten har inte heller tagits. Detta gör att man inte kan visa 

några utgående halter och på så vis vet man inte om man uppfyller riktvärdena. Det innebär även att 

man inte vet vilken belastning som finns på bädden och man kan inte uppskatta hur lång tid det tar 

innan bädden är mättad. 
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Mästocka 

Verket är byggt 1986 och är beläget 

söder om Mästocka samhälle och 

renar enbart spillvatten från hushåll. 

Allt spillvatten leds till verket med 

hjälp av självfall. Recipienten för 

verket är först Bölarpsån och så 

småningom Vessingeån och sedan 

Brostorpsån vilken mynnar i 

Laholmsbukten. Reningsverket är 

dimensionerat för 90 pe, men den 

aktuella belastningen är endast upp 

till 14,5 pe beräknat på BOD7 

belastningen de senaste sex åren och 

utifrån 70g BOD7/person och dygn.                                                                                                                    

Utifrån den dimensionerade belastningen                        Figur 15. Mästocka markbädd                                   

är reningsverket en U-anläggning enligt                                                                                         

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Inkommande spillvatten leds till ett trekammarsystem för slamavskiljning. En gång per år sker 

slamtömning och slammet körs då till Ängstorps slambehandling. Från trekammar systemet rinner 

vattnet till en pumpsump med tre pumpar i som beskickar var sin markbädd.  Från pumpsumpen 

pumpas vattnet ut i tre fördelningsbrunnar vilka förser varsin bäddsektion med vatten genom tre 

fördelningsrör. Bädden består av tre identiska sektioner varav två används åt gången. Varje månad 

skiftar man bäddar som beskickas med vatten. Mellan de tre sektionerna finns en platonmatta. Pump 

1 är ur funktion i dagsläget och därför används bara två sektioner och har så gjorts fem år tillbaka. 

Bädden består i princip av tre lager. Överst finns ett lager av tvättad makadam, i detta lager löper 

fördelningsrören och makadamen fördelar vattnet ytterligare över bäddens yta. Nästa lager består av 

80 cm betongsand och det kan liknas vid ett sandfilter. Här filtreras vattnet och partiklar fångas upp. 

De partiklar som fångas upp bildar en biofilm mellan och på sandkornen och mikroorganismerna i 

biofilmen kan här ta upp näringsämnen och bryta ned BOD. Det sista lagret består av makadam och i 

det löper uppsamlingsrör som ska leda vattnet till utloppsbrunnen. Men i utloppsbrunnen finns idag 

inget utgående flöde utan allt vatten infiltreras istället genom marken.  

Ovanför själva markbädden har man fyllt upp med 60 cm uppschaktat jordmaterial. 

Uppsamlingsrören har dragits upp ovanför markytan i båda ändar av bädden för luftning. 
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Figur 16. Processchema för Mästocka ARV. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om riktvärde för medelvärde/kvartal på utgående 

avloppsvatten från Mästocka reningsverk är enligt: 

BOD7  10 mg/l 
 P-tot  4 mg/l 
 
Då verket belastas mycket lågt fungerar den biologiska reningen mycket bra och BOD halterna är 

låga. Däremot varierar kvävereningen och ett oväntat resultat är de höga mätvärdena under den 

varmare delen av året. 

 

Figur 17. Provtagningsresultat 2004-2009 för utgående från Mästocka ARV. 

Den låga belastningen i jämförelse med anläggningens dimensionering, samt relativt låga utgående 

halter antyder att bädden fungerar tillfredsställande och att den inte är mättad. 
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Övrigt 

Gemensamt för alla fem reningsverken är att inga kemikalier används för att rena vattnet. 

Vid tillsynen sker okulär bedömning samt avskrivning av pumptider och eventuella flöden. För 

Hishults reningsverk finns det även möjlighet att via drift- och övervakningssystemet gå in och 

övervaka den mekaniska reningen på verket. 
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Resultat jämförelse med närliggande kommuner 
 

Fem närliggande kommuner kontaktades för att jämföra om de hade liknande verk och om samma 

teknik används. Detta för att se om man valt att satsa på samma sätt och samma tekniker. Och ta 

reda på om riktvärdesnivåer överrensstämmer för liknande verk. Alla frågor ställdes till samtliga 

kommuner (se bilaga 1). Frågorna behandlade om man har reningsverk under 500 pe och i så fall 

vilken teknik man har och när de byggdes, samt även vilka riktvärden man har och om man uppfyller 

dem. Kommunerna som kontaktades var Halmstad, Örkelljunga, Klippan, Hylte och Markaryd. Dessa 

kommuner valdes för att de ligger nära Laholms kommun samt att de är relativt likvärdiga i storlek 

och befolkningsspridning. Nedan följer en sammanställning för respektive kommun. 

Halmstad 

Halmstad kommun har två reningsverk som är dimensionerade för 500 pe eller färre. Slättåkra 

reningsverk är dimensionerat för 220 pe och de riktvärden som finns är 15 mg BOD7/l. Teknikerna 

som finns i Slättåkra är renssil, aktivslamanläggning samt vassbäddar. Man kan inte svara för när det 

är byggt. Man uppfyller gällande riktvärden. Tönnersjö reningsverk är dimensionerat för 150 pe och 

är en infiltrationsanläggning med trekammarbrunn. Det finns inga riktvärden för Tönnersjö men man 

tar prov på grundvattnet både före och efter infiltrationsanläggningen. Tillsyn sker en till tre gånger 

per vecka för de två reningsverken. 

Hylte 

Hylte kommun har fem reningsverk som är dimensionerade för 500 pe eller färre. Tre reningsverk är 

SBR (Satsvis Biologisk Rening) anläggningar från 2008, 2009 respektive 2000. De andra två 

reningsverken är traditionella med trestegsrening, mekanisk, biologisk samt kemisk. Riktvärden för 

samtliga reningsverk är 15 mg BOD7/l och 0,5 mg P/l och för Rydöbruk gäller även 70 mg COD/l. I 

dagsläget har man några enstaka gånger överskridit riktvärdena. Tillsynen varierar beroende på verk, 

man kontrollerar bland annat slamvolym, pH, flöde, väderlek, drifttider och siktdjup. 

Markaryd 

Markaryds kommun har ett reningsverk dimensionerat för 500 pe eller färre. För Vivljunga 

reningsverk finns inga utgående riktvärden.  Teknikerna som används är rensgaller, 

aktivslamanläggning samt kemisk fosforfällning. Man kunde inte svara på när verket byggdes men 

uppskattar att det byggdes på 50-talet. På 90-talet byggdes vassbäddar till för slamhanteringen. 

Tillsyn sker en till två gånger i veckan.   

Klippan 

Klippan har inga avloppsreningsanläggningar som är dimensionerade för 500 pe eller färre. 

Örkelljunga 

Örkelljunga har inga avloppsreningsanläggningar som är dimensionerade för 500 pe eller färre. 
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Resultat provtagning 
 

Kornhult 

I Kornhult finns inget utgående flöde då vattnet infiltrerar marken istället för att rinna ut i de 

dräneringsrör som ligger i markbädden. Därför har inga utgående prov tagits. Eftersom inga 

utgående prover har tagits har man inte heller tagit prover på det inkommande vattnet. Då 

inkommande halter har betydelse för bäddens förmåga att rena samt hur lång tid det tar innan den 

blir mättad har vi nu tagit prov på inkommande. 

Analysresultaten för inkommande spillvatten till Kornhults reningsanläggning kan ses nedan i tabell 2. 

Både för organiskt material och för näringsämnena kväve och fosfor ligger medelvärdet för 

inkommande vatten över normalvärdet, vilket väntades på grund av ett lägre inläckage jämfört med 

hos större enheter. Kvävet sticker ut mest med ett medel på 57,3 mg/l vilket nästan är en fördubbling 

jämfört med normalvärdet. 

Om man ser till varje dag för sig ser man snabbt att det är stora variationer under veckan för alla 

parametrarna, vilket säger att ett stickprov inte ger en komplett bild av verkligheten. Variationen för 

BOD7 ligger mellan 78 och 390 mg/l, vilket innebär en fem gånger så hög halt. Om man jämför med 

fosfor så varierar halten med 3,5 gånger under veckan. För kväve, som har den minsta variationen 

med 2,5 gånger, har resultatet pendlat mellan 34 och 96 mg/l.  

Tabell 2. Analysresultat för Kornhults avloppsreningsanläggning i form av enskilda mätvärden samt 

medelvärden och standardavvikelse. 

Analysresultat Kornhult 
Datum: Inkommande 

  BOD7 mg/l COD mg/l N-tot mg/l P-tot mg/l 

2010-02-16 130 240 69 4,3 

2010-02-17 240 550 86 11 

2010-02-18 220 470 63 7,3 

2010-02-19 240 470 45 5,7 

2010-02-20 390 860 66 10 

2010-02-21 140 280 34 3,2 

2010-02-22 78 250 38 5,3 

Medel±Std 205±95 446±204 57±17 6,7±2,7 

 

Flödesmätning har utförts på Kornhults reningsverk genom att drifttekniker tillsammans med 

tillsynsmyndigheten beräknat flödet i pumpstationen med hjälp av pumptider. Flödet mättes till 

5m3/dygn. 

Belastningen som beräknats utifrån veckans prover är 14,7 pe utifrån 70g BOD/person och dygn. 

Utifrån en användning av ca 200 liter per person och dygn borde inkommande flöde ligga runt 

3m3/dygn, vilket tyder på att det finns ett visst inläckage. Enligt debiteringssystemet är 27 bostäder 

anslutna till verket och detta kan förklara ett större flöde då man uppskattar att varje bostad står för 
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2,3 personer vilket skulle ge ett flöde på 12 m3/dygn. Istället kan man säga att belastningen utifrån 

antalet anslutna och utifrån flöde är lågt för reningsverket. 

 

Utifrån en studie gjord av Miljöstyrelsen i Danmark där man undersökt den fosforbindande 

kapaciteten hos olika sandsorter fann man att den högsta kapaciteten fanns i en tvättad betongsand 

som kan binda 0,129kg fosfor/ton sand (Nordell, 2005). Enligt ritningar som hämtats ut från teknik- 

och servicekontorets arkiv består markbädden av betongsand. Ungefär 785 ton betongsand utgör det 

filtrerande skiktet vilket innebär att markbädden innan den blir mättad borde kunna binda drygt 

100kg fosfor. Utifrån detta och inkommande fosforhalt kan man säga att bädden borde bli mättad på 

fosfor efter drygt 8 år. Utöver detta måste man även ta hänsyn till det upptag av fosfor som sker av 

mikroorganismerna i bädden. 
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Mästocka 

Kornhult och Mästocka är utformade på samma sätt skillnaden är att Mästocka är lite mindre samt 

att kornstorleken på själva filtreringsmassan skiljer sig något åt där Mästocka istället för betongsand 

består av sand och grus med en kornstorlek på max 8mm. Detta innebär en större kornstorlek och 

enligt Olle Nordells studie också en lägre mättnadsgrad för fosfor. Den andra stora skillnaden är att i 

Mästocka finns utgående vatten. Enligt ritningar finns inget tätskikt under, men detta tyder på att 

jordmånen under bädden i Mästocka är mer lerhaltig eller av berg vilket utgör ett naturligt tätskikt. 

Provtagningen utfördes under en vecka för både inkommande och utgående då stickprov togs vid 

olika tidpunkter. Nedan kan provtagningsresultaten ses i Tabell 3 samt i figur 18. 

Tabell 3. Analysresultat för Mästocka avloppsreningsanläggning i form av enstaka mätvärden samt 
medelvärden och standardavvikelsen. Analysresultatet för utgående BOD7 och COD har beräknats utifrån halva 
detektionsgränsen då samtliga resultat var under denna. 
 

Analysresultat Mästocka 
Datum: Inkommande Utgående 

  BOD7 
mg/l 

COD 
mg/l 

N-tot 
mg/l 

P-tot 
mg/l 

BOD7 
mg/l 

COD 
mg/l 

N-tot 
mg/l 

P-tot 
mg/l 

2010-02-16 130 380 92 9,7 1,5 15 19 1,3 

2010-02-17 110 270 89 9,1 1,5 15 17 0,1 

2010-02-18 390 860 140 16 1,5 15 15 1,4 

2010-02-19 92 220 73 8,6 1,5 15 15 1,4 

2010-02-20 630 1500 130 15 1,5 15 14 1,5 

2010-02-21 290 600 110 15 1,5 15 14 1,4 

2010-02-22 150 330 99 11 1,5 15 17 1,4 

Medel±Std 256±183 594±423 105±22 12,1±2,9 1,5±0 15±0 16±2 1,2±0,5 

Reduktion         99% 97% 85% 90% 

 

 Inkommande prov visar även här stora variationer. Medelvärdet för veckan visar ett normalt värde 

för BOD7 medan kväve- och fosforhalterna är dubblerade mot inkommande värden för Kornhult. 

För utgående prover visar BOD7 och fosfor låga värden och man ligger riktigt bra till i förhållande till 

sina riktvärden. Detta tyder på att markbädden inte är mättad på fosfor. Däremot är kvävet något 

högt mot målsättningen på 10 mg/l. Men samtidigt vet man att detta värde är högt satt för en 

markbädd. Dessutom har det nu varit kallt under en lång period vilket hämmar kvävereningen. 
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Figur 18. Provtagningsresultat Mästocka utgående. 

Med hjälp av drifttekniker gjordes en avsänkning i pumpsumpen för att kunna beräkna flödet utifrån 

pumptid, vilket journalförs varje vecka. Ett medel för 2009 beräknades till 1,1m3/dygn. Enligt 

debiteringssystemet är 8 hushåll anslutna till verket, med en förbrukning på 200l/dygn borde flödet 

vara ungefär 1,6m3/dygn vilket inte skiljer sig särskilt från uträknat flöde. 
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Öringe 

Inkommande halter för Öringe visar stora variationer för samtliga parametrar vilket försvårar 

beräkningen av den procentuella reduktionen. Variationen för BOD7 varierar mest och skillnaden 

mellan minsta och högsta värdet är nio gånger, medan det för fosfor är sex gånger. Medelvärden för 

samtliga parametrar ligger dock under normalvärdet för inkommande avloppsvatten. I jämförelse 

med tidigare provtagning är inkommande halter dock mycket höga, då tidigare provtagning i snitt 

ligger långt under normalvärden, med ett BOD7 snitt på 27 mg/liter. 

Tabell 4. Analysresultat för Öringe avloppsreningsverk i form av enstaka mätvärden samt medelvärden och 

standardavvikelse. 

Analysresultat Öringe 
Datum: Inkommande Utgående 

  BOD7 
mg/l 

COD 
mg/l 

N-tot 
mg/l 

P-tot 
mg/l 

BOD7 
mg/l 

COD 
mg/l 

N-tot 
mg/l 

P-tot 
mg/l 

2010-02-16 200 480 19 3,5 20 57 14 2,1 

2010-02-17 71 140 18 2 18 51 14 2,1 

2010-02-18 48 140 33 3,5 22 48 13 2,1 

2010-02-19 430 1400 54 12 20 46 14 2,1 

2010-02-20 80 190 20 2,7 20 49 12 2,1 

2010-02-21 95 300 27 3,4 22 54 14 2,2 

2010-02-22 47 130 15 2,4 15 52 14 2,1 

Medel±Std 139±128 397±426 27±13 4,2±3 20±3 51±3 14±1 2,1±0 

Reduktion     86% 87% 48% 50% 

 

Analysresultaten för Öringe reningsverk visar att utgående halter överstiger riktvärden för alla tre 

parametrar vid alla provtillfällen. Se figurer 19, 20 samt 21 för de olika parametrarna i jämförelse 

med riktvärden. 

 

Figur 19. Analysresultat Öringe utgående BOD7. 
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Figur 20. Analysresultat Öringe utgående N-tot. 

 

Figur 21. Analysresultat Öringe utgående P-tot 

 

I dagsläget finns ingen flödesmätning på anläggningen och på grund av svårigheter att utföra en 

flödesmätning uppskattas flödet efter hur många personer som är anslutna till verket. Enligt 

debiteringssystemet är 43 hushåll anslutna. Ett medel av 2,3 personer per hushåll och utifrån att 

varje person använder ca 200liter vatten/dygn är ett rimligt flöde ca 20m3/dygn.  

Utifrån dammarnas storlek på totalt 4500m2 och ett medeldjup på 80cm, kan en uppehållstid på över 

100 dygn uppskattas.
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Hishult 

Inkommande provtagning för Hishults reningsverk är den som varierar mest under 

provtagningsveckan. BOD7 och P-tot varierar med över 20 gånger. Även flödet in varierar stort under 

veckan, med nästan dubbelt så stort flöde några dagar. På grund av detta har vi valt att utföra 

provtagningen på inkommande vatten ytterligare en vecka under samma förutsättningar för att se 

om dessa variationer förekommer regelbundet eller om det var en engångsföreteelse. Medelflödet 

för Hishult under veckan var 56m3/dygn. Enligt debiteringssystemet är 122 hushåll anslutna och 

utifrån att ett hushåll i medel består av 2,3 person och att en person förbrukar 200 liter per dygn blir 

det beräknade flödet 56m3/dygn vilket helt stämmer överrens med det uppmätta värdet. 

Utgående provtagning visar på mycket höga procentuella reduktioner då de inkommande värdena 

var så kraftigt förhöjda. Halterna ligger däremot strax under riktvärdet för fosfor och för BOD7 

överstiger man riktvärdet vid två av provtillfällena i övrigt ligger man strax under riktvärdet. Se 

utgående provtagningsresultat i figur 22. 

Utgående halter är stabila vilket beror främst på att anläggningen har relativt lång uppehållstid. 

Tabell 5. Analysresultat för Hishults avloppsreningsverk i form av enskilda mätvärden samt medelvärden och 

standardavvikelsen. 

Analysresultat Hishult 
Datum:    Inkommande    Utgående      

  BOD7 

mg/l 
COD 
mg/l 

N-tot 
mg/l 

P-tot 
mg/l 

BOD7 
mg/l 

COD 
mg/l 

N-tot 
mg/l 

P-tot 
mg/l 

  

2010-01-26 740 2000 110 37 19 95 37 4,9   

2010-01-27 1100 2900 190 47 17 92 39 4,7   

2010-01-28 4400 12000 350 150 13 85 39 4,5   

2010-01-29 360 1300 64 14 15 83 36 4,1   

2010-01-30 300 710 52 8,2 14 83 36 4,6   

2010-01-31 280 680 57 8,2 13 88 36 4,6   

2010-02-01 210 510 52 7 15 78 37 4,4   

Medel±Std 1056±1397 2871±3810 125±103 38,8±47,7 15±2 86±5 37±1 4,5±0,2   

Reduktion     99% 97% 70% 88%   
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Figur 22. Utgående halter för Hishults avloppsreningsverk i jämförelse med gällande riktvärden. 

 

Då inkommande halter vid den första provveckan visade på stora oförutsedda variationer valde vi att 

analysera inkommande vatten ytterligare en vecka. Tabell 6 nedan visar provtagningsresultaten för 

denna andra provvecka. 

Tabell 6. Analysresultat för Hishults avloppsreningsverk, inkommande avloppsvatten andra 

provtagningstillfället. 

Analysresultat Hishult 
Datum:   Inkommande  

  BOD7 
mg/l 

COD 
 mg/l 

N-tot 
 mg/l 

P-tot 
mg/l 

2010-03-09 330 730 7,8 52 

2010-03-10 290 610 50 7,6 

2010-03-11 330 630 53 7,8 

2010-03-12 700 1600 19 85 

2010-03-13 310 550 46 6,5 

2010-03-14 600 1200 60 14 

2010-03-15 740 1900 72 20 

Medel±Std 471±185 1031±502 44±21 28±28 

 

Även här kan vi se att stora variationer förekommer även om de inte är riktigt lika höga som under 

första veckan är det en viktig aspekt att ta hänsyn till när Hishults reningsverk ska byggas om.
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Skogaby 

Inkommande provtagningsresultat för Skogaby reningsverk visar att halterna är ungefär det dubbla 

mot normalvärdena för inkommande avloppsvatten till anläggningen.  

Tabell 7. Analysresultat Skogaby avloppsreningsverk i form av enskilda mätvärden och medelvärden samt 

standardavvikelsen. 

Analysresultat Skogaby 
Datum: Inkommande 

  BOD7 mg/l COD mg/l N-tot mg/l P-tot mg/l 

2010-02-02 460 930 130 15 

2010-02-03 500 950 84 7,7 

2010-02-04 570 1400 96 15 

2010-02-05 190 380 40 3,7 

2010-02-06 250 520 62 7,6 

2010-02-07 420 440 56 5,7 

2010-02-08 850 2100 160 16 

Medel±Std 463±202 960±573 90±40 10,1±4,7 

 

Då proverna tagits vid olika tidpunkter på dagen beror variationerna i flödet på hur många timmar 

som gått mellan provtagningarna. Medelflödet under veckan på 12,5 m3/dygn är mer tillförlitligt. 

Enligt debiteringssystemet är 51 hushåll anslutna. Utifrån att varje hushåll består av i medel 2,3 

personer och att varje person förbrukar 200 liter vatten om dagen är ett flöde på 23m3/dygn att 

förvänta. Att flödet var så lågt tyder på litet inläckage och en låg förbrukning av de anslutna, samt att 

det eventuellt kan finnas ett utläckage då det skiljer sig mycket mellan det uppmätta och det 

beräknade värdet. 

Då det tidigare tagits prover efter de olika reningsstegen i verket valde vi nu att göra på samma sätt. 

Fem prover togs som stickprov och de analyserades på kommunens laboratorium på Ängstorps 

reningsverk. I figur 23 nedan ses resultatet av denna provtagning. 

                                     
Figur 23. Analysresultat från provtagning efter varje reningssteg i Skogaby avloppsreningsverk. 
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Ammoniumhalten stiger efter inkommande på grund av att klarvattenfasen från slamlagret tillsätts 

här, vilket kan jämföras med ett rejektvatten. Ingen kväverening sker i biosteget eller i filtret, 

däremot kan man tydligt se att sandbädden och biodammen har effekt för kvävereningen. 

Större delen av fosforn finns löst i vattnet och den partikelbundna fosforn renas främst i biosteget. 

Fosforn som är löst i vattnet renas i stort sett inte alls i reningsverket, medan den lilla del fosfor som 

är partikelbunden renas nästan totalt. 

Mätning av syrehalten i biosteget gjordes för att kontrollera inställningen på blåsmaskinen och för att  

försäkra sig om att vattnet är syremättat när det lämnar biosteget för för att ge bästa 

förutsättningarna för en effektiv rening i senare reningssteg. Syrgashalten uppmättes till 9,3 mg/l.  

Utgående avloppsvatten från Skogaby reningsverk har tidigare provtagits i fördelningsbrunnen innan 

markinfiltrationen, men eftersom markinfiltrationen är en del av reningsverket och innebär en 

ytterliggare rening har vi valt att inte ta utgående prover där. Istället har två prover tagits i OBS-rör, 

vilka finns inom 20m från markinfiltrationen. OBS-rör I finns sydväst om markinfiltrationen och OBS-

rör II finns nordväst om markinfiltrationen. Med hjälp av en borrmaskinsdriven pump tömdes rören 

och sedan användes en provtagare för grundvattenrör för att ta prov som sedan skickades för analys. 

Analysen visade att kväve halten var något högre i OBS-rör II, medan BOD, COD och P-tot var högre i 

OBS-rör II. Då grundvattenströmriktningen ligger från markinfiltrationen mot OBS-rör I kan OBS-rör II 

användas som en referens för hur grundvattnet i området är påverkat av övriga källor. Enligt denna 

analys påverkar utgående avloppsvatten grundvattnet i form av en höjning av halterna BOD, COD 

samt totalfosfor. 

Tabell 8. Analysresultat från provtagning i observationsrör vid Skogaby avloppsreningsverk den 21 februari 

2010. 

Analysresultat OBS-rör Skogaby 2010-02-21 
 BOD7 mg/l COD mg/l N-tot mg/l P-tot mg/l 

OBS I 3,6 220 1,4 0,76 

OBS II 1,5 15 3 0,15 
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Resultat åtgärdsförslag 
Följande åtgärdsförslag har arbetats fram utifrån litteraturstudier.  

Åtgärdsförslag markbäddar 

Mästocka och Kornhult uppfyller i dagsläget sina riktvärden men då tillsynsmyndigheten meddelat 

att klassningen av vattendragen eventuellt kommer att ändras på grund av vattendirektivet. Då 

kommer riktvärdet för fosfor att sjunka till 1 mg/l hösten 2010 och i så fall kommer åtgärder att 

behöva sättas in. För att hålla kvar den rening man har idag behöver man underhålla bädden genom 

borttagning av sly från markbädden. För Kornhult är det svårt att göra åtgärder efter markbädden då 

det inte finns något utgående vatten och därför är inte alla förslag aktuella för Kornhult. 

Borttagning av sly från markbädden 

Det är viktigt att regelbundet ta bort sly och större växtlighet från markbädden, då dess rötter kan 

penetrera markbädden och skapa kanaler där vattnet kan rinna igenom, istället för att filtreras 

genom bäddmaterialet och på så sätt sker inte någon direkt rening. 

Nedspolning, eventuellt borrning av grundvattenrör 

Då det inte finns något utgående flöde från Kornhults markbädd kan man spola alternativt borra ned 

grundvattenrör före och efter bädden i grundvattenströmriktningen, för att få möjlighet att ta prover 

för att se om grundvattnet är påverkat, på liknande sätt som gjorts i Skogaby i detta arbete. Det är 

viktigt att spola eller borra ned två rör för att kunna jämföra och få ett referensvärde för hur 

grundvattnet i området ser ut. Det finns många faktorer som påverkar grundvattnet, inte bara 

bristfällig avloppsrening. 

Våtmark som polersteg 

En våtmark fungerar som en näringsfälla där flera funktioner tillsammans ger en reducerad halt av 

både kväve och fosfor. De viktigaste reningsfunktionerna i en våtmark är: 

 Omvandling av kväve till kvävgas med hjälp av bakterier på växter och i bottenslam genom 

nitrifikation och denitrifikation.  Växterna i våtmarken fungerar som intern kolkälla. 

 Sedimentation och fastläggning av fosfor. 

 Näringsupptag av växterna i våtmarken. Denna funktion är främst av vikt ifall växterna 

skördas men en mindre del, 1-10%, kan avskiljas i oskördade system.(Wittgren 1994) 

 Partiklar filtreras av växterna. 

 Växter ger en yta åt mikroorganismer att fästa vid. 

När det gäller avloppsvatten är våtmarker främst aktuella för kväveavskiljning om det tidigare finns 

rening av organiskt material. Beroende på i vilken form kvävet finns när det når våtmarken är 

behovet av syre olika stort. Det är lättare att anlägga en våtmark för denitrifikation än för 

nitrifikation. I en våtmark för denitrifikation vill man ha syrefattigt vatten, vilket kan uppnås genom 

alger och flytbladsväxter som täcker större delen av vattenytan. Om kvävet främst finns i 
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ammoniumform behövs syre för nitrifikationen och detta är svårare att genomföra i en våtmark men 

man kan till exempel göra en luftningstrappa vid inkommande flöde (Feuerbach, 1998). Vilken 

reningseffekt en våtmark har beror på flera faktorer: 

 Näringshalt i inkommnde vatten. 

 Våtmarkens utformning, storlek, djup. 

 Uppehållstid. För att vara en effektiv näringskälla bör våtmarken dimensioneras så att det tar 

minst 2 till 3 dygn innan allt vatten är utbytt. 

 Växtlighet. Kraftig växtlighet i strandkanten är positivt men igenväxningen får inte ta 

överhand då uppehållstiden blir kortare. 

I hårt belastade vatten kan över 2000kg kväve tas bort per ha vattenyta och år (Feuerbach 1998). 

Genom sedimentation kan 160 kg fosfor renas per ha och år (Hushållningssällskapet 2006). 

Vatten och strandväxter behöver inte planteras utan de etablerar sig snabbt efterhand med vind och 

vatten helt gratis (Feuerbach 1998). 

Utformningen av våtmarken är av stor betydelse för vilken skötsel som kommer att krävas och detta 

bör man tänka på utifrån ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv redan i planeringsfasen.  Vid 

planering av en våtmark bör man även se till villket regenereringsintervall som kan tänkas bli aktuellt 

och detta bör finnas med i framtidsplanerna så att skötselplaner upprättas. En våtmarks uthållighet 

beror främst på ackumulationen av dött organiskt material vilket ger hydrauliska problem (Wittgren 

1994). 

Avloppsrening i våtmark gynnas starkt av närhet till reningsverket då överföringskostnaderna utgör 

en stor del av de totala reningskostnaderna. Om man hittar lämplig mark med tillräcklig areal i 

närheten av reningsverket, så bedöms våtmarkslösningar stå sig i konkurrensen med konventionell 

kväverening. Vid reningsverk med upp till 20000 pe anses våtmarker kostnadseffektiva (Wittgren 

1994). 

Vid kontroll av utsläppshalter från våtmarker är det viktigt att ta hänsyn till spädningen på grund av 

nederbörd och naturlig tillrinning. 

Byte av bäddmaterial 

Då man anser att bäddmaterialet är mättat borde man byta bäddmaterial främst för att kunna 

förbättra fosforreningen. Material som behöver bytas ut är närmare 800 ton betongsand, samt ett 

makadamlager ovan och ett under betongsanden med fördelningsrör respektive uppsamlingsrör. Då 

belastningen på markbäddarna i dagsläget är låg jämfört med dimensioneringen kan man tänka sig 

att en mindre markbädd görs och att materialet i den istället byts ut med tätare intervall. 

Om byte av bäddmaterial görs kan man eventuellt även gräva upp det undre skiktet för att kunna 

täta bädden undertill. På så sätt får man ett utgående flöde som kan analyseras men även ett vatten 

som man kan styras till en ytterligare rening innan det når recipienten, t.ex. ett polersteg i form av en 

våtmark. 
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Viktigt att tänka på om man väljer att byta bäddmaterial, är att det tar tid innan en biofilm byggs upp 

och innan reningen av organiskt material uppnår samma nivå som i dagsläget. Däremot kommer 

avskiljningen av fosfor att förbättras direkt. 

 
Åtgärdsförslag Hishult 

Hishults reningsverk kommer att byggas om och projekteringen startar troligtvis någon gång under 

hösten 2010. Därför är det viktigt med tät provtagning för att kunna dimensionera det nya verket. 

Förslag på ombyggnad till SBR anläggning finns och delar av personalen kommer att besöka en 

liknande anläggning i Ängelholms kommun för att se hur den fungerar. 

 
Åtgärdsförslag Skogaby 

Biosteg 

Genom en regelbunden kontroll av syrehalten i biosteget kan man vinna två saker. Genom en rätt 

inställd luftning kan man se till att syremättat vatten lämnar biosteget så att en så stor mängd kväve 

som möjligt kan denitrifieras i biodammen. Genom kontrollen av syre kan man även justera 

inställningen på blåsmaskinen för att spara energi, då det inte gör någon nytta att tillsätta mer syre 

än vattnets mättnadsgrad. 

Sandbädd 

Sandbädden byggdes med en kapacitet på ca fem år. Därefter bör sanden bytas ut för att uppnå den 

önskade reningseffekten. Eftersom det är mellan fem och sex år sedan sanden i bädden byttes ut sist 

är detta en åtgärd som ligger rätt i tiden. Sandbädden anlades för att höja avskiljningen av BOD.  

Då sandfiltret monterats efter att sandbädden anlades och den sand som finns i filtret är av finare 

kornstorlek bör man undersöka  om sandbädden har någon funktion längre innan man väljer att 

förnya denna. Istället kanske man ska försöka satsa på funktioner som ger större nytta för 

reningseffekten, så som att utöka biodammen istället. 

Biodamm 

I dagsläget har man problem med en stor mängd alger i biodammen. Ett sätt att konkurrera ut dem 

kan vara att plantera in vattenpest (Egeria densa). Vattenpest är en slingbildande ört som lever helt 

nedsänkt i sötvatten. Den är snabbväxande vilket gör att den motverkar algtillväxt. Anledningen till 

detta är att den tar upp näringsämnen i vattnet och dessutom avger antibiotiska ämnen, som ofta är 

verksamma mot blågröna alger (Fohrman 2010). 

Vattenpest inplanteras genom att man slänger i växter i dammen, vilket är mycket enkelt och billigt. 

För att man ska få den att växa till i början är det viktigt med rätt betingelser och att det inte redan 

finns för mycket alger i biodammen. Vattentemperaturen bör var över 10 grader vid inplanteringen. 

Vattenpesten bildar så småningom ett nätverk i vattnet varigenom vattnet silas. På grund av sitt 

utseende och växtsätt ger vattenpesten även en stor möjlig yta för mikroorganismer att fästa vid. 



39 
 

 

 

Figur 24. Egeria. Foto Anna-Lena Anderberg. Från den virtuella floran. 

Borttagning av sly från sandbädden och markinfiltrationen 

Det är viktigt att regelbundet ta bort sly och större växtlighet från sandbädden och från 

markinfiltrationen, då dess rötter kan penetrera materialet och skapa kanaler som vattnet kan rinna 

igenom istället för att filtreras genom bäddmaterialet eller marken och på så sätt sker inte någon 

direkt rening. 

Fördelning över markinfiltrationen, eventuellt förlängning av rör 

I dagsläget rinner vattnet ut till markinfiltrationen i hörnet vid fördelningsbrunnen genom ett ytligt 

liggande rör. Detta medför att enbart en liten del av markinfiltrationen används och bara denna del 

är beväxt med vass. Genom att förlänga detta utgående rör och eventuellt fördela spridningen av 

vatten jämnt över markinfiltrationen så kan hela ytan nyttjas. På så sätt kommer även växtligheten 

att anpassa sig och mer vass kommer att växa till även på de andra delarna av markinfiltrationen och 

tiden innan mättnad i markprofilen sker kommer att ökas markant. 

Vassbäddar/slamlager 

Syftet med vassbäddar är att på plats biologiskt ta hand om slammet från reningsverket så att man 

slipper långa och kostsamma transporter och bortlämningsavgifter. Med vassbäddar kan man spara 

in på både kemikalier och elförbrukning jämfört med vid traditionell slambehandling.  Både TS-halten 

och glödresten kan uppgå till 40-60% i det färdig behandlade slammet. I vassbädden mineraliseras 

och hygieniseras slammet med hjälp av aerob nedbrytning och får en bra struktur liknande kompost 

(Strandlund 2009). 

Vassbädden anläggs i flera skikt, underst läggs tätskikt som helsvetsas för att förhindra att 

dränvattnet kan infiltrera marken istället för att genomgå rening i reningsverket. Sedan ligger ett 
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lager med makadam och dräneringsrör för uppsamling av dränvattnet. Ovanför detta finns ett lager 

med fin singel för att avskilja partiklar. Överst finns växtbädden som är en blandning av torv 

planteringsjord och sand, detta lager fungerar som ett filter och en grogrund till vassen. Vassbäddens 

uppbyggnad kan ses i figur 25 nedan (Strandlund 2009). 

 

Figur 25. En vassbädd i genomskärning. Foto: Jan Simonsson.  

Om vassbäddarna är optimala minskar slammängderna till cirka en fjärdedel jämfört med 

centrifugerat slam.  

Oavvattnat slam med en TS runt 1% pumpas på bäddarna. Vattnet kan dräneras genom sandbädden 

medan slampartiklarna blir kvar på bädden. Syre kommer ner i den växande slambädden genom att 

bladvassens rotsystem perforerar slambädden och transporterar ner syre i slammet. Slammet 

komposteras på så vis genom aerob mikrobiell nedbrytning. Dessutom gör den stora bladmassan hos 

vassen att stora mängder vatten avdunstar under växtsäsongen vilket ger en minskad mängd 

dräneringsvatten som leds tillbaka till reningsverket. Efter 10-15 år tömmer man vassbädden och 

börjar om från början.  Under det första året efter att bladvassen planterats kan man inte belasta 

bädden fullt ut, för det krävs att bladvassen etablerat sig helt. Vid tömning lämnas däremot ett undre 

lager kvar med rhizomer som gör att bädden snabbt återetablerar sig. En etablerad vassbädd kan 

man belasta med omkring 30 kg TS/m2 och år (Aquagreen). 

Då det är viktigt att vassbädden delvis torkar ut emellanåt bör man ha flera sektioner vassbädd som 

man växelvis belastar. Genom att ha flera sektioner få man även möjlighet att utföra tömning av en 

sektion åt gången och låta vassen etablera sig innan tömning sker av de andra sektionerna. 

Vassbäddarna fungerar även om vintern, så länge slammet inte fryser. 

Om slambelastningen på vassbäddarna är för hög kan luktproblem uppstå.  
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Om vassbäddar anläggs finns inget behov av ett slamlager, istället kan denna bassäng användas som 

en del i biosteget som luftningsbassäng, på så sätt kan nitrifiering ske i större utsträckning innan 

biodammen. 

Åtgärdsförslag Öringe 

Ytterligare provtagning 
 
Då provtagningsresultaten är varierande och analysresultaten i samband med detta arbete visat på 

betydligt högre halter än vid tidigare provtagningar bör man fortsätta med en utökad provtagning för 

att fasställa de aktuella värdena och för att avgöra behovet av åtgärder. 

Nivåändring 

Efter varje damm i utgående brunn kan vattennivån regleras och genom att höja nivån i de två 

dammarna ökas vattenvolymen och även uppehållstiden. Detta är ett sätt att öka vattenvolymen 

samtidigt som mikrofloran finns kvar i systemet.  

Mätning av nivå i dammarna 

Genom att mäta vattennivån i dammarna kan man bedöma hur mycket vattenvolymen minskat i 

jämförelse med vad dammarna dimensionerats för och på så sätt se vilket behov som finns. 

Partiklar i utgående 

Genom att mäta hur mycket partiklar det finns i det utgående vattnet kan man få ett mått på om det 

är stora mängder slam i systemet som delvis följer med ut i utgående vatten och på så sätt belastar 

recipienten. Om det förekommer höga halter partiklar i utgående vatten bör man överväga 

slamtömning. 

Slamtömning 

Då ingen slamtömning skett sedan anläggningen byggdes på 60-talet har slam ackumulerats på 

bottnen och efter hand så minskar vattenvolymen och risken för slamflykt ökar. Efter 40 år kan det 

antas att slamlagret har nått en kritisk gräns och att systemet är i behov av en tömning. Så som 

dammarna är konstruerade kan man tömma ner en damm i taget för att utföra underhåll. På så sätt 

sker fortfarande en viss rening under tiden som tömningen sker. En viktig aspekt är att det slamlager 

som byggts upp innehåller mikroorganismer som renar och bryter ner de ämnen som vi inte vill ha ut 

i våra vattendrag. Vid en tömning får man räkna med att det tar lång tid innan mikrofloran 

återhämtar sig och därmed innan önskad reningseffekt är uppnådd. Då större delen av de fasta 

föremålen som är svårnedbrytbara hamnar i den första dammen och sjunker till botten här så är den 

första dammen mer belastad och det är först och främst denna som är i behov av en tömning. 

Rensgaller 

I rensgallret avskiljs fasta föremål så som toalettpapper, plastpåsar, bindor kondomer m.m. Vanligtvis 

tvättas och pressas renset för att minska volymen och vattenhalten. I Laholms kommun skickar man 

det tvättade och pressade renset till förbränning. Istället för att fasta föremål ska gå direkt ut i 

dammarna bör man avskilja detta i ett tidigare skede. På så sätt kommer inte vattenvolymen att 
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minska lika fort och tiden till nästa tömning blir ännu längre. De fasta föremålen som idag inte 

avskiljs är av stor grad svårnedbrytbart och ansamlas i dammen. Därför är ett rensgaller en 

installation som gör att dessa föremål kan avskiljas och inte belasta dammen. 

Gemensam lösning för fosforavskiljning: Kemisk fällning 
 

Då tidigare analyser visar att alla reningsverken haft problem med höga halter fosfor är en lösning att 

använda sig av en flocknings-/fällningskemikalie för att öka avskiljningen av fosfor. Kemisk fällning är 

inom kommunal avloppsrening en standardmetod för att avskilja fosfor.  

Genom kemisk flockning kan man avskilja mycket små partiklar som inte är sedimenterbara. Dessa 

partiklar har normalt en negativ laddning och repellerar varandra, vilket gör att de inte kan klumpa 

ihop sig och sedimentera. Genom att tillsätta flervärda positiva joner så som Fe3+ och Al3+ så kan de 

fästa vid de negativa partiklarna och neutralisera laddningen. När det inte längre finns 

repulsionskrafter på grund av laddningar så kan van der Waalskrafter verka och man får en bildning 

av större partiklar 

pH-värdet behöver ligga inom ett intervall som möjliggör att man endast får en liten mängd icke 

utnyttjad kemikalie kvar i vattnet. 

Det är viktigt med en snabb inblandning av kemikalien för att få optimal flockning annars kommer 

metalljonerna att reagera med vattnet och bilda metallhydroxider. Även hydroxiderna kan binda de 

små partiklarna i vattnet, denna process kallas svepkoagulering. Däremot är dessa flockar mer 

instabila. 

Kemisk fällning innebära att man överför föreningar som finns löst i avloppsvattnet till olöslig form 

med hjälp av kemikalier. Partiklarna kan sedan avskiljas från vattenfasen med hjälp av sedimentering, 

flotation eller filtrering. Ca 50% av fosforn som finns i avloppsvatten förekommer i löst form. Vid 

kemisk fällning reagerar en flervärd positiv metalljon med H2PO4- och en metallhydroxid-fosfat 

förening bildas. Dessa föreningar kan avskiljas enligt ovan. 

För att doseringen av kemikalier och för att reningen av fosfor ska bli optimal bör doseringen styras 

efter flödet (Per Olof Persson 2005). 

För att kunna genomföra detta åtgärdsförslag krävs en tillbyggnad vid samtliga verk, dels för 

förvaring av kemikalier, inblandning av densamma och för avskiljning av slammet. Dessutom behövs 

ett utgående larm vid processproblem så att dessa snabbt kan åtgärdas och olyckor förhindras. På 

några av verken finns inte något larmsystem i dagsläget. 

Många kemikalietransporter kommer att krävas då man inte kan ha stora mängder kemikalier på ett 

litet obemannat reningsverk.  

Driftpersonal har tillsyn av verken ungefär en gång i veckan och tillsynsbehovet skulle öka vid en 

kemisk fällning av fosfor. Då verken ligger långt från varandra betyder detta även mer transporter. 
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Diskussion 

De fem reningsverken som ingår i detta examensarbete ligger inom ett intervall som kan vara svårt 

att projektera då de varken är små som enskilda avlopp eller så pass stora att tekniker som fungerar 

på större reningsverk alltid är lämpliga. De särskilda förutsättningar som finns på varje plats där de 

byggts eller i det samhället de är belägna har gjort att olika lösningar valts och därför är det också 

stor skillnad på de fem reningsverken. 

Hishult och Skogaby reningsverk som byggdes under 60-talet och består av mekanisk rening i form av 

maskinrensat galler samt renstvätt och press. Efterföljande biologiska reningsteg är av typen aktiv 

slamanläggning. Slamavskiljning och biologisk rening var under 60-talet de reningstekniker som 

användes. Under årens gång sedan verken byggdes har högre krav ställts på reningskapaciteten och 

verken har då kompletterats med polerdamm respektive sandfilter, sandbädd, biodamm och 

markinfiltration. Dessa reningsverk liknar i stort de vanligaste teknikerna som används på större 

enheter.  Skillnaden är att dessa reningsverk inte har lika höga krav som reningsverk med en 

belastning över 2000 pe och därför har de inte behövts utvecklas på samma sätt och de tekniker som 

kommit sedan dessa två verken byggdes introduceras inte här förrän senare när kraven höjts även 

för dessa verk eller vid nybyggnation. 

I de två minsta reningsverken som kommunen är ansvarig för har två tekniklösningar använts som 

även idag är mycket vanliga bland enskilda avlopp nämligen slamavskiljning samt markbädd. Dessa 

tekniker var även vanliga under 80-talet då dessa två verk byggdes. 

Öringe består enbart av två biodammar och byggdes i slutet av 60-talet. Då ansåg man att 

slamavskiljning och biologisk rening var viktigast. Slamavskiljning skulle ske genom sedimentation till 

bottnen. Efter ett antal år skulle dammarna tömmas och slammet kunde då behandlas. Den 

biologiska reningen sker i biodammarna, därför får man de två reningsteknikerna på ett relativt billigt 

och naturligt sätt. Eftersom belastningen är så pass mycket större än för enskilda avlopp samtidigt 

som det är få för att använda sig av tekniken för de större enheterna såg man detta som en 

medelväg. 

Det är först på senare tid som fler olika reningsmetoder och tekniker introducerats och då främst för 

att uppfylla gällande krav. Idag är det mer vanligt med anpassade tekniker som utgår ifrån de 

särskilda behoven man har på just det verket. Detta möjliggör optimering på flera stadier utifrån 

många faktorer så som reningseffektivitet, energibesparing samt minskad kemikalieanvändning. 

Utifrån de frågor som ställdes till fem närliggande kommuner kan man se att Laholms kommun har 

satsat på de mindre orterna och de har lika många reningsverk som de fem övriga kommunerna 

tillsammans. Laholms kommun har likaså relativt många av kommuninvånarna anslutna till sitt VA-

system. Teknikmässigt rekommenderar jag Laholms kommun att ta kontakt med Hylte kommun för 

att se deras SBR anläggningar då man själv tänkt att detta kan passa för Hishult. Jag rekommenderar 

även att ta kontakt med Halmstad för att titta på deras vassbäddar för att se om detta är intressant 

för Skogaby. För övrigt överensstämmer de tekniker man valt och de tidpunkter man valt att etablera 

sina verk ganska bra. Utifrån frågorna kan man även se en tendens att Laholm har mer långtgående 

riktvärden för sina mindre reningsverk än övriga kommuner. Det som är anmärkningsvärt är att en 

del av avloppsreningsanläggningarna i de andra utfrågade kommunerna inte har några riktvärden. 
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Dessutom anser jag att man vid kontakt med samtliga kommuner har svårt att svara på denna typ av 

frågor, kanske bör man se över egenkontrollen då dessa uppgifter borde finnas lättillgängliga i denna. 

Om man har en väl fungerande egenkontroll kan man hitta uppgifterna lätt och alla har tillgång till 

dem och på så sätt kan även servicen förbättras. 

För Skogaby reningsverk visar tidigare provtagning att riktvärden överskridits flertalet gånger för 

samtliga parametrar. Men då provtagningen skett innan sista reningssteget anser jag att denna 

provtagning inte visar utgående halter. Provtagningen som gjorts i samband med detta 

examensarbete visar att grundvattnet är delvis påverkat av avloppsreningsvatten. För framtiden 

föreslår jag att fortsatt provtagning ska ske i de två grundvattenrören istället för innan 

markinfiltrationen. På så sätt kan man få säkrare data för hur mycket grundvattnet är påverkat. Om 

den fortsatta provtagningen visar att grundvattnet är påverkat kan man förbättra markinfiltrationen 

genom att regelbundet ta bort sly samt att fördela vattnet över hela ytan. Det har framkommit att 

sandbädden bör bytas ut då en femårsperiod gått sedan sist. Men innan detta görs föreslår jag att 

man undersöker vilken reningseffekt denna sandbädd har för reningen sedan man installerade 

sandfiltret. Då sandfiltret har en fin kornstorlek som även används på vattenverk är det logiskt att det 

som inte filtreras bort här inte heller kommer att filtreras bort i en sandbädd med större kornstorlek.  

För övrigt tycker jag att alla åtgärdsförslag som föreslås för Skogaby reningsverk är aktuella och 

mycket intressanta för anläggningen och de passar väl in på kommunens önskemål då de är relativt 

billiga och liten ökad arbetsbelastning. 

För Öringe reningsverk visar tidigare provtagning på låga halter både för inkommande och utgående 

och endast något enstaka tillfälle har man överskridit utgående fosforhalt. Däremot visar 

provtagningen som gjorts i samband med detta examensarbete på högre halter. En anledning till 

detta är den långa kalla vintern som påverkar det biologiska systemet. Trots en kall vinter måste man 

hålla riktvärden och jag anser att anläggningen är i behov av någon typ av åtgärder. 

Vid en okulär bedömning och helt logiskt så är den första dammen mycket mer belastad av fasta 

föremål som är svårnedbrytbara, så om en slamtömning blir aktuell anser jag att det i princip enbart 

är den första dammen som behöver slamtömmas. Man bör dock beakta att det tar lång tid att 

återhämta reningseffekten i detta system. Då dammarna belastats i drygt 40 år och ändå klarat 

reningen så pass bra drar jag slutsatsen att mikrofloran är mycket bra i dammarna och man bör värna 

om att ha denna kvar. Därför tycker jag att man ska undersöka möjligheten att ändra nivån för att 

kunna öka vattenvolymen till den ursprungliga. Genom att se hur mycket partiklar det finns i 

utgående vatten kan man se om det förekommer slamflykt. I så fall är detta ett tecken på att det är 

dags att utföra slamtömning. 

Att installera rensgaller anser jag endast aktuellt ifall man bestämmer sig för att slamtömma båda 

dammarna och ändå har maskiner på plats och har tömt ner dammarna. Detta baserar jag på att man 

i över 40 år har klarat riktvärden och inte haft problem med anläggningen. 

Om riktvärden kommer att skärpas inom en snar framtid kommer man att få svårt att uppfylla dem 

och ytterligare rening kommer att krävas. Då denna anläggning är svår att förändra i sig bör man titta 

på andra reningstekniker eller en eventuell överföring. 



45 
 

För Mästocka reningsverk visar både tidigare provtagning och den som gjorts i samband med detta 

arbete att man uppfyller gällande riktvärden och att bädden inte är eller är på väg att bli mättad. Av 

denna anledning tycker inte jag att några andra åtgärder än borttagning av sly är behövliga utan det 

är viktigare att fokusera på andra delar av verksamheten. Om kraven däremot höjs inom en snar 

framtid föreslår jag en våtmark som polersteg då detta är en tillräcklig satsning som anses 

kostnadseffektiv. 

För Kornhults reningsverk finns ingen provtagning av utgående vatten då det inte finns. Däremot har 

prov tagits på inkommande och jämförts med Mästocka. Då det visats att Kornhult har lägre 

inkommande halter än Mästocka kan man dra slutsatsen att det ser lika bra ut i Kornhult och av 

samma anledning som för Mästocka anser jag att den enda åtgärden är att regelbundet ta bort sly 

från markbädden. Eventuellt kan man borra ner två grundvattenrör för att se om grundvattnet är 

påverkat, men då markbädden ligger så nära recipienten anser jag att det kommer att vara svårt att 

tolka resultatet och veta att påverkan kommer från markbädden. Om kraven i framtiden ökar 

kommer det att vara svårt att göra åtgärder i Kornhult då det inte finns något utgående vatten, men 

man kan även se det som så att vattnet i Kornhult redan renas ytterligare jämfört med Mästocka då 

det infiltrerar marken. 

Den gemensamma lösningen för fosforavskiljning genom kemisk fällning anser jag i dagsläget inte 

vara aktuell, men om kraven ytterligare kommer att skärpas i framtiden bör man undersöka 

möjligheterna närmare. Kemisk fällning innebär ett större ansvar, mer kostsamt, fler transporter och 

en större miljörisk. Då man ligger nära sina riktvärden i de fall man överskridit anser jag att man kan 

göra mindre åtgärder för att hamna inom kraven. Då man redan ligger relativt långt fram i Laholms 

kommun kanske man kan tänka sig att detta är fullt tillräckligt. 

Tills sist vill jag säga att vid byggnation av ett reningsverk anser jag att det är viktigt att redan vid start 

planera för dess framtid. På så sätt kan man planera för framtida kostnader och vid vilka tidpunkter 

som åtgärder kommer att behöva göras. Om man lägger upp denna typ av planering kan budgeten 

planeras och på så sätt hamnar man i ett läge där man är förutseende, istället för att upptäcka att fel 

uppstår och först då behöva ordna budget och åtgärder och den tid då man inte klarar kraven blir 

betydligt längre. 
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Slutsatser 
 

 

 Samtliga fem reningsverk som ingår i examensarbetet är uppförda helt enligt de normer som 

fanns under den perioden som de byggdes. Inga special lösningar finns utan man har satsat 

på standardteknikerna som tagits fram.  

 

 Laholms kommun ligger allmänt bra till i förhållande till övriga kommuner som tillfrågats, 

Laholm sticker ut med de längst gående kraven och en hög andel anslutna till det kommunala 

avloppsreningssystemet. 

 

 För Mästocka och Kornhults reningsverk bör man regelbundet ta bort sly från markbäddarna. 

 

 För Öringe reningsverk bör man undersöka möjligheten till en nivåändring samt ta ytterligare 

prover för att se den verkliga belastningen. 

 

 

 

 För Hishults reningsverk bör man utöka sin provtagningsfrekvens för att ha ett välgrundat 

underlag för projekteringen av det nya verket. 

 

 

 För Skogaby reningsverk bör man ta utgående prover i grundvattenrören och fördela vattnet 

över markinfiltrationen samt ta bort sly. Dessutom föreslår jag att man satsar på biodammen 

så att denna får den förväntade reningseffekten som den från början skulle haft. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Frågor till närliggande kommuner: 
 

1. Hur många kommunala avloppsreningsverk har ni som är dimensionerade för 500 pe och 

mindre? Hur många pe är de dimensionerade för? 

 
2. Vilka reningstekniker används vid respektive verk? 

 
3. När är respektive reningsverk byggt? 

 
4. Har tillbyggnad eller ombyggnad skett på något av verken? I så fall när och vilken teknik har 

tillkommit eller ersatt annan? 

 
5. Vilken tillsyn sker idag på reningsverken? Hur ofta? 

 
6. Vilka utgående riktvärden finns för respektive verk? 

 
7. Uppfyller man i dagsläget de utgående riktvärdena? 

 
8. Om nej på fråga 7, finns det planerade åtgärder?  
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2010-05-02      

Verksamhetsbeskrivning Hishults ARV 

Uppgifter om anläggningen 

Dimensionering: 500 pe. 

Aktuell belastning: upp till 186 pe. de senaste sex åren (beräknat på 70g BOD7/person och dygn). 

Utsläppskrav: Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 1998-04-29, riktvärde, medelvärde/kvartal. 

BOD7  15 mg/l 

 P-tot  5 mg/l 

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Laholms kommun. Kontakt Ingela Caswell 0430-151 27. 

Flöden: Flödesmätare finns på verket och det genomsnittliga flödet är 54 m3/dygn.  

Ledningsnät: Duplikat system för dagvatten och spillvatten. 

Fastighetsbeteckning: Hishult 2:40 

Huvudbransch och tillhörande kod enligt miljöbalken: Rening av avloppsvatten, C-anläggning, 90.20 

Kontaktperson 

 Evert Gustavsson drifttekniker Knäred 
evert.gustavsson@laholm.se 
Tel. 0430-502 20 
Fax. 0430-502 20 
Mob. 0705-50 80 02 

Verksamhetsområde 

Reningsverket ligger väster om samhället Hishult och renar spillvatten från mestadels hushåll men 

även ett fåtal industrier, två gästgiverier samt skola och ålderdomshem. En mindre del av spillvattnet 

leds till verket med hjälp av en pumpstation, merparten avleds med självfall. Recipienten utgörs av 

Smedjeån, som anses känslig på grund av förekomst av lax och laxöring och är klassat som 

riksintresse för fritidsfiske.  

Processbeskrivning 

Mekanisk rening sker med ett maskinrensat rensgaller. Renset tvättas och pressas och skickas sedan 

till sopförbränning i Halmstad.  

Vattnet leds sedan till den biologiska reningen som sker i en ringkanal. Detta är en typ av aktiv 

slamanläggning där vattnet luftas med hjälp av en passavant. Organiskt material oxideras här och 

BOD reduceras med drygt 80 % (medel 04-09). 
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Delar av flödet i ringkanalen leds in i en slamficka, då vattnet här är stillastående kommer slam att 

sedimentera och pumpas sedan vidare till slamtornet. I slamtornet avvattnas slammet delvis. När 

slamtornet är fullt körs slammet till Ängstorps slambehandling. Detta sker på vintern med en till två 

månaders mellanrum, medan på sommaren med ungefär två veckors mellanrum beroende på 

temperatur. 

När nivån i ringkanalen är uppnådd stannar passavanten under 80 minuter, nu kommer slammet att 

sedimentera och när tiden gått pumpas klarvattenfasen vidare till polerdammen för att avskilja 

ytterligare suspenderat material. Utloppet från polerdammen ligger ungefär 20 meter från 

Smedjeån. Polerdammen töms en gång per år och då har ett hundratal kubikmeter slam bildats. 

Processchema 

 

 

Kemikaliehantering 

Inga kemikalier används vid reningen på verket. 

Drifttillsyn  

Två gånger i veckan sker tillsyn av verket. Då sker okulär bedömning samt journalföring av flöde, 

pumptid m.m. 

Driftövervakning/Larmhantering 

Via drift- och övervakningssystemet är det möjligt att se den mekaniska reningen. 

Larm skickas till drift- och övervakningssystemet samt den som har beredskap, larm finns för 

motorskydd och hög nivå ringkanal. 

Provtagning 

Provtagning sker normalt av drifttekniker sex gånger per år för både inkommande och utgående. 

Prov som tas är stickprov och tas på eftermiddag och följande morgon och blandas sedan och skickas 

iväg för analys.  
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2010-05-02      

Verksamhetsbeskrivning Kornhult ARV 

Uppgifter om anläggningen 

Dimensionering: 125pe 

Aktuell belastning: 14,7 pe beräknat utifrån medelvärde från provtagning under en vecka 2010 

(beräknat på 70g BOD7/person och dygn). 

Utsläppskrav: Miljö- och byggnadsnämndens beslut, riktvärde, medelvärde/kvartal. 

BOD7  10 mg/l 

 P-tot  4 mg/l 

 N-tot  10 mg/l 

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Laholms kommun. Kontakt Ingela Caswell 0430-151 27. 

Flöden: Ingen flödesmätning finns på reningsverket. Enligt beräkning gjord av drifttekniker, utifrån 

pumptid i inkommande pumpstation, har ett flöde på 5m3/dygn räknats ut.  

Ledningsnät: duplikat ledningsnät 

Fastighetsbeteckning: Kornhult 2:68 

 Huvudbransch och tillhörande kod enligt miljöbalken: Rening av avloppsvatten, U-anläggning 

Kontaktperson 

Evert Gustavsson drifttekniker Knäred 

evert.gustavsson@laholm.se 

Tel. 0430-502 20 

Fax. 0430-502 20 

Mob. 0705-50 80 02 

Verksamhetsområde 

Reningsverket är byggt 1985 och är beläget strax nordväst om Kornhults samhälle och renar 

spillvatten från enbart hushåll.  Spillvatten från samhället leds med självfall fram till inkommande 

pumpstation som ligger ungefär 100 meter från verket. Pumpstationen lyfter sedan vattnet till tre 

kammar systemet. Recipienten utgörs av Smedjeån, som anses känslig på grund av förekomst av lax 

och laxöring och är klassat som riksintresse för fritidsfiske.  

Processbeskrivning 

Från inkommande pumpstation pumpas vattnet till ett trekammarsystem för slamavskiljning. En gång 

per år under hösten sker slamtömning. Slammet körs då till Ängstorps slambehandling. Enligt 
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drifttekniker klarar systemet en längre tid mellan slamtömningarna men eftersom grannar hade 

klagomål är detta en kompromiss från båda håll.  

Från trekammarsystemet rinner vattnet till en pumpsump med tre pumpar i som beskickar var sin 

markbädd.  Från pumpsumpen pumpas vattnet ut i tre fördelningsbrunnar vilka har vars tre 

fördelningsrör som leder vattnet ut i bädden. Bädden består av tre identiska sektioner varav två 

används åt gången. Varje månad skiftar man bäddar som beskickas med vatten. Mellan de tre 

sektionerna finns en platonmatta. 

Bädden består i princip av tre lager. Överst ett lager av tvättad makadam, i detta lager löper 

fördelningsrören och makadamen fördelar vattnet ytterligare över bäddens yta. Nästa lager består av 

80 cm betongsand och kan liknas vid ett sandfilter. Här filtrerar vattnet och partiklar fångas upp. De 

partiklar som fångas upp bildar en biofilm mellan och på sandkornen, mikroorganismerna i biofilmen 

kan här ta upp näringsämnen och bryta ned BOD. Det sista lagret består av makadam och här i löper 

uppsamlingsrör som ska leda vattnet till utloppsbrunnen. Men i utloppsbrunnen finns inget utgående 

flöde utan istället infiltrerar allt vatten genom marken. Uppsamlingsrören har dragits upp ovanför 

markytan i båda ändar av bädden för luftning. Ovanför själva markbädden har man fyllt upp med 60 

cm uppschaktat jordmaterial. 

Processchema 

 

Kemikaliehantering 

Inga kemikalier används vid reningen. 

Drifttillsyn 

En gång i månaden sker tillsyn av verket. Då sker okulär bedömning samt journalföring av pumptid 

för inkommande pumpstation och för de tre pumparna som pumpar ut vatten i bäddarna. 

Driftövervakning/Larmhantering 

Larm för hög nivå finns för de tre fördelningsbrunnarna samt från inkommande pumpstation. Dessa 

larm är inte av hög prioritet då flödet är lågt, därför skickas larm enbart ut under dagtid.  

Provtagning 

Provtagning görs normalt av drifttekniker fyra gånger per år för inkommande, eftersom inget 

utgående vatten finns kan inte heller några prov tas här. 
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2010-05-02      

Verksamhetsbeskrivning Mästocka ARV 

Uppgifter om anläggningen 

Dimensionering: 90 pe 

Aktuell belastning: upp till 14,5 pe. de senaste sex åren (beräknat på 70g BOD7/person och dygn). 

Utsläppskrav: Miljö- och byggnadsnämndens beslut, riktvärde, medelvärde/kvartal. 

BOD7  10 mg/l 

 P-tot  4 mg/l 

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Laholms kommun. Kontakt Ingela Caswell 0430-151 27. 

Flöden: Ingen flödesmätning finns på verket. Avsänkning gjordes för att kunna beräkna flödet utifrån 

pumptid och som ett medel för 2009 var flödet 1,1m3/dygn. 

Ledningsnät: I samhället finns inte kommunalt ledningsnät för dagvatten. Uppskattningsvis är inte 

dagvatten kopplat till spillvattennätet. 

Fastighetsbeteckning: Mästocka 4:1 

 Huvudbransch och tillhörande kod enligt miljöbalken: Rening av avloppsvatten, U-anläggning 

Kontaktperson 

Sven-Inge Svensson, drifttekniker Veinge 

sven-inge.svensson@laholm.se 

Tel. 0430-185 27 

Fax 0430-185 27 

Mob.0705-45 36 02 

Verksamhetsområde 

Verket är byggt 1986 och är beläget söder om Mästocka samhälle och renar enbart spillvatten från 

hushåll. Allt spillvatten leds till verket av självfall. Recipienten för verket är Bölarpsån och så 

småningom Vessingeån och Brostorpsån vilken mynnar i Laholmsbukten. 

Processbeskrivning 

Inkommande spillvatten leds till ett trekammarsystem för slamavskiljning. En gång per år sker 

slamtömning och slammet körs då till Ängstorps slambehandling. 

Från tre kammar systemet rinner vattnet till en pumpsump med tre pumpar i som beskickar var sin 

markbädd.  Från pumpsumpen pumpas vattnet ut i tre fördelningsbrunnar vilka har vars tre 

fördelningsrör som leder vattnet ut i bädden. Bädden består av tre identiska sektioner varav två 
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används åt gången. Varje månad skiftar man bäddar som beskickas med vatten. Mellan de tre 

sektionerna finns en platonmatta. Pump 1 är ur funktion i dagsläget och därför används bara två 

sektioner och har så gjorts fem år tillbaka. 

Bädden består i princip av tre lager. Överst ett lager av tvättad makadam, i detta lager löper 

fördelningsrören och makadamen fördelar vattnet ytterligare över bäddens yta. Nästa lager består av 

80 cm sand och grus kan liknas vid ett sandfilter. Här filtrerar vattnet och partiklar fångas upp. De 

partiklar som fångas upp bildar en biofilm mellan och på sandkornen, mikroorganismerna i biofilmen 

kan här ta upp näringsämnen och bryta ned BOD. Det sista lagret består av tvättad makadam och här 

i löper uppsamlingsrör som leder vattnet till utloppsbrunnen. Uppsamlingsrören har dragits upp 

ovanför markytan i båda ändar av bädden för luftning. Ovanför själva markbädden har man fyllt upp 

med 60 cm uppschaktat jordmaterial. 

Processchema 

 

Kemikaliehantering 

Inga kemikalier används vid reningen. 

Drifttillsyn 

En gång i veckan sker övervakning av reningsverket av drifttekniker. 

Driftövervakning/Larmhantering 

Inga utgående larm finns. 

Provtagning 
Provtagning sker normalt av drifttekniker fyra gånger per år både för inkommande och utgående. 

Prover som tas är stickprover. 
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2010-05-02      

Verksamhetsbeskrivning Skogaby ARV 

Uppgifter om anläggningen 

Dimensionering: 250 pe. 

Aktuell belastning: upp till 143 pe. de senaste fem åren (beräknat på 70g BOD7/person och dygn). 

Utsläppskrav: Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 1996-01-01, riktvärde, medelvärde/kvartal. 

BOD7  10 mg/l 

 N-tot  10 mg/l 

 P-tot  2 mg/l 

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Laholms kommun. Kontakt Ingela Caswell 0430-151 27. 

Flöden: Flödesmätare finns på verket och det genomsnittliga flödet är 12,6 m3/dygn. 

Ledningsnät: Duplikat ledningsnät 

Fastighetsbeteckning: Kattarp 4:2 

Huvudbransch och tillhörande kod enligt miljöbalken: Rening av avloppsvatten, C-anläggning, 90.20 

Kontaktperson 
Evert Gustavsson drifttekniker Knäred 

evert.gustavsson@laholm.se 

Tel. 0430-502 20 

Fax. 0430-502 20 

Mob. 0705-50 80 02 

Verksamhetsområde 
Avloppsreningsverket är beläget 300m söder om samhället Skogaby. Allt spillvatten avleds med 

självfall till reningsverket. Det finns inga industrier anslutna till verket utan allt avloppsvatten 

kommer ifrån enskilda hushåll. Efter rening och markinfiltration är recipienten Lagan. 

Processbeskrivning 
Mekanisk rening sker med ett maskinrensat rensgaller. Renset tvättas och pressas och skickas sedan 

till sopförbränning i Halmstad. Under vintern är renstvätten avstängd på grund av frysrisk då den 

mekaniska reningen helt sker utomhus. 

Sedan pumpas vattnet vidare till en aktiv slamanläggning som består av en luftad bassäng följt av en 

sedimenteringsbassäng. I den luftade bassängen oxideras organiskt material och BOD reduceras med 

drygt 90 % totalt (medel 05-09). Från sedimenteringsbassängen pumpas returslam till den luftade 
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bassängen och överskottsslam till ett öppet slamlager. Från slamlagret kan klarvattenfasen rinna 

tillbaka i inloppsrännan. Slamlagret töms ungefär med en till två månaders mellanrum på vintern och 

med som minst 10 dagars mellanrum på sommaren beroende på temperatur. Slammet körs då till 

Ängstorps slambehandling. 

Klarvattenfasen från sedimentationsbassängen pumpas sedan in till ett sandfilter som används som 

ett polersteg för att avskilja ytterligare suspenderat material. Sanden som används i filtret är 

specialbeställd för att få bästa avskiljningen av partiklar. Filtret genomsköljs med avloppsvatten från 

biosteget och efterhand som det sätts igen blir genomsläppligheten sämre och till slut kommer 

vatten nivån att stiga och vid en viss nivå kommer backspolning av filtret att ske. Materialet som 

avskiljs pumpas tillbaka till slamlagret och det renade vattnet går vidare till en brunn på gårdsplanen. 

Brunnen används som ett förråd då detta vatten används för backspolning av filtret, övrigt vatten går 

vidare till en sandbädd via en mätstation där flödet mäts. I sandbädden finns tre perforerade rör som 

leder vattnet ut i biodammen. Från biodammen går vattnet sedan till en markinfiltration och 

perkolerar till grundvatten.  Markinfiltrationen har en yta på 1000m3 som bland annat är beväxt med 

bladvass.  

Sandbädden byts ungefär vart femte år. 

Från början var det tänkt att biodammen skulle ha växtlighet och försök gjordes men växterna tog sig 

inte. Idag är dammen helt utan inplanterade växter, men däremot finns mycket alger under 

sommaren. 

Processchema 

 

Kemikaliehantering 
Inga kemikalier används vid reningen på verket. 

Drifttillsyn 
Två gånger i veckan sker tillsyn av verket. Då sker okulär bedömning samt journalföring av flöde, 

pumptid m.m. 

Driftövervakning/Larmhantering 
Larm uppkommer internt för motorskydd och hög nivå. Det finns ingen radio- eller 

telekommunikation från verket och därför inte heller några utgående larm. 
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Provtagning 
Provtagning sker normalt av drifttekniker fyra gånger per år för både inkommande och utgående. 

Prov som tas är stickprov och tas på eftermiddag och följande morgon och blandas sedan och skickas 

iväg för analys. Utgående prov har tagits i brunn innan infiltrationssteget. Nu kommer utgående prov 

att tas i två OBS-rör. 
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2010-05-02      

Verksamhetsbeskrivning Öringe ARV 

Uppgifter om anläggningen 
 
Dimensionering: 300 pe. 

Aktuell belastning: upp till 7,1 pe. de senaste sex åren (beräknat på 70g BOD7/person och dygn). 

Utsläppskrav: Miljö- och byggnadsnämndens beslut, riktvärde, medelvärde/kvartal. 

BOD7  10 mg/l 

N-tot  10 mg/l 

 P-tot   2 mg/l 

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Laholms kommun. Kontakt Ingela Caswell 0430-151 27. 

Flöden: Ingen flödesmätning finns på verket. 

Ledningsnät: Duplikat ledningsnät finns i Öringe samhälle. 

Fastighetsbeteckning: Öringe 6:3 

 Huvudbransch och tillhörande kod enligt miljöbalken: Rening av avloppsvatten, C-anläggning, 90.20 

Kontaktperson 
Sven-Inge Svensson, drifttekniker Veinge 

sven-inge.svensson@laholm.se 

Tel. 0430-185 27 

Fax 0430-185 27 

Mob.0705-45 36 02 

Verksamhetsområde 
Öringe reningsverk byggdes 1969 och är beläget ca 1 km söder om Öringe samhälle och renar i stort 

sett enbart avloppsvatten från hushåll och en mindre skola. Spillvatten leds till reningsverket med 

självfall. Recipient är Brostorpsån som ligger ungefär 40 meter bort från biodammarna. Flödet i 

Brostorpsån varierar kraftigt beroende på väderlek.  Från Brostorpsån rinner vattnet ytterligare 5 km 

innan det mynnar i Laholmsbukten. 

Processbeskrivning 
Öringe reningsverk består av två biodammar med en total area av 4500m2. Ytan på den första 

dammen är 2400m2 och för den andra dammen 2100m2. Från samhället kommer spillvattnet till en 

inloppsbrunn, vilken är utformad med avstängningsluckor för att kunna dirigera vattnet dels till 

damm 1 och dels till damm 2. Vid normal drift leds vattnet till damm 1. När vattenytan i damm 1 nått 
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en höjd av ca en meter över dammens botten leds vattnet över ett skibord och fyller även damm 2 

till en nivå av ca en meter över botten. Vattennivån i damm 2 bestäms av ett skibord i 

utloppsbrunnen. Dammarnas botten har utformats plan, samt botten i damm 1 ligger 1.10 meter 

lägre än i damm 2. Vattendjupet är normalt 1.0 meter och bestäms av skibord mellan dammarna och 

vid utloppsledningen. Anläggningen är utformad så att dammarna var för sig kan tas ur drift för 

underhåll eller slamborttagning. Dammarna kan tömmas var för sig genom att ventiler vid skiborden 

öppnas.  

Det finns ingen mekanisk rening, trots detta har man inte problem med material som flyter i 

dammarna. En förklaring kan vara att det är lång fördröjningstid innan avloppsvattnet i samhället når 

dammarna. 

De två dammarna är delvis beväxta. Sedan de byggdes har dammarna aldrig tömts eller på något vis 

rensats då drifttekniker har gjort bedömningen att det inte finns behov för detta. Från början har 

vattendjupet varit ungefär en meter.  År 2008 gjordes ett examensarbete för kommunen då 

vattendjupet 75-80cm uppmättes. 

Efter biodammarna innan utloppsbrunnen finns möjlighet att desinficera i en klorkontaktbassäng. 

Processchema 

 

Kemikaliehantering 
Inga kemikalier används vid reningen. 

Drifttillsyn 
En gång i veckan gör drifttekniker okulär bedömning av reningsverket. Ingen avskrivning sker då det 

inte finns någon sådan utrustning. 

Driftövervakning/Larmhantering 
Inga utgående larm finns. 

Provtagning 
Prover tas normalt av drifttekniker fyra gånger per år för både inkommande och utgående. Prover tas 

som stickprov någon gång under förmiddagen. 
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Mob. 0705-50 80 02 

 

Kontakt med kommuner: 

Örkelljunga kommun:   www.orkelljunga.se 

Klippans kommun:      Börje Andersson, borje.andersson@klippan.se 

Halmstad kommun:    Marie Gunnarsson, Process- och miljöingenjör, marie.gunnarsson@halmstad.se 

Markaryds kommun: Magnus Stjernqvist, magnus.stjernqvist@markaryd.se 

Hylte kommun:           Henrik Kellgren, Vatten och Renhållningschef, henrik.kellgren@hylte.se 

             Carolina Storberg, Driftingenjör, carolina.storberg@hylte.se 
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