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Komplettering av tillståndsansökan för Mariestads 
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Bakgrund 

Enligt Miljöprövningsdelegationens beslut daterat 2017-06-30 ska Mariestads kommun 
inkomma med komplettering av ansökan om tillstånd till fortsatt drift av Mariestads 
avloppsreningsverk (länsstyrelsens dnr 551-3454-2017).  

Kompletteringsföreläggandet 

Miljöprövningsdelegationens förelägger kommunen att lämna följande kompletteringar: 

L1. Förtydliga vad ni avser med yrkandet att ”skyddszonen omkring reningsverket ska minskas så att 
den yttre gränsen går 90 meter från reningsverkets fastighetsgräns”. 

L2. Redovisa en aktuell lokaliseringsutredning och förtydliga kostnadsberäkningen för att flytta 
avloppsreningsverket. 

L3. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas alternativa utsläppspunkter. Vilka utgångspunkter ligger 
till grund miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt för att dessa är de mest lämpliga? Vilka alternativ 
har utretts och varför har de valts bort? 

L4. Redovisa förutsättningarna för att även rena läkemedelsrester/mikroföroreningar. Av redovisningen 
ska framgå tillgängliga tekniska lösningar och vad det skulle innebära miljömässigt i form av 
minskade utsläpp, dvs hur stor reduktion som kan förväntas med rening i förhållande till att den inte 
finns samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att införa denna rening. 

L5. Komplettera tabell 4 på sid 13 i miljökonsekvensbeskrivningen med de uppgifter som saknas i 
högerkolumnen. 

L6. Redogör och motivera varför 60 %-percentilen är ett lämpligt mått på Qdim. 

L7. Redovisa varaktighetsdiagram som beskriver flödet som m3/h. Redovisa en kurva för vart och ett av 
de senaste fem åren. Markera även skalan utmed x-axeln (0-100 %). 

L8. Redovisa en dimensionerande belastning Qdim som m3/h utifrån fråga 7 och resonera kring 
eventuella skillnader jämfört med vad som angivits i ansökan. 

L9. Redovisa vad som ytterligare krävs för att kunna klara följande utsläppskrav: 6 mg BOD7/l, 0,2 mg 
P-tot/l samt 10 mg N-tot/l, som årsmedelvärden respektive tertialmedelvärden. Redovisningen ska 
innehålla såväl de tekniska som ekonomiska förutsättningarna. 
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L10. Tydliggör om de utsläppsmängder som redovisas för nuläget och framtiden omfattar reningsverkets 
samlade utsläpp eller bara den del av flödet som genomgått fullständig rening i reningsverket. I de 
fall detta inte ingår ska ni redovisa utsläppshalter och mängder för det samlade utsläppet (inkl 
behandlat, delvis behandlat och obehandlat avloppsvatten) från reningsverket. 

L11. I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs utsläppen av NH4-N och påverkan på NH4-N i recipienten 
med gränsvärdet i förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
Komplettera med en jämförelse med miljökvalitetsfaktorn för NH4-N i enlighet med de gränsvärden 

som gäller i HVMFS 2013:19 för vattenförekomsten Vänern – Mariestadssjön. 

L12. Redogör för vilka prioriterade ämnen och/eller särskilt förorenande ämnen (SFÄ) som kan 
förekomma i utsläppen från verksamheten. Redovisa aktuell status på kvalitetsfaktornivå och hur 
den ansökta verksamheten förväntas påverka miljökvalitetsnormerna och möjligheten att klara de nu 
gällande miljökvalitetsnormerna inom utsatt tid. 

L13. Tydliggör om de utsläppsmängder som redovisas för nuläget och framtiden omfattar reningsverkets 
samlade utsläpp eller bara den del av flödet som genomgått fullständig rening i reningsverket. I de 
fall detta inte ingår ska ni redovisa utsläppshalter och mängder för det samlade utsläppet (inkl 
behandlat, delvis behandlat och obehandlat avloppsvatten) från reningsverket. 

L14. Redovisa klimatanpassningsplanen för Mariestads kommun, i de delar som rör reningsverket och 
ledningsnätet. 

L15. Vilka skyddsåtgärder åtar sig kommunen att genomföra för att undvika att översvämningar skapar 
problem vid avloppsreningsverket? 

L16. Tydliggör vilka av de redovisade skyddsåtgärderna åtgärder som ni åtar er att genomföras i 
verksamheten för att undvika framtida störningar i omgivningen. 

L17. Tydliggör var renad luft ska släppas ut i det fall delar av verksamheten kommer att byggas in? 

L18. Resultat från mätningar av kvävedioxid och partiklar i Mariestad redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen som årsmedelvärden. Komplettera med resultat från mätningar med 
dygnsupplösning. 

L19. I Tabell 19 visas miljökvalitetsnormer och miljömål för kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2,5). 

Komplettera tabellen med miljömålets samtliga preciseringar för kvävedioxid samt preciseringarna 
för PM10 och PM2,5 som dygnsmedelvärde. 

L20. Det framgår av miljökonsekvensbeskrivningen att i syfte att öka uppehållstiden i rötkammaren, 
borde ett sandfång installeras på ledningen för inkommande externslam. Tydliggör om kommunen 
åtar sig att göra detta. 

L21. Hur ofta och hur stora mängder metan bedöms släppas ut årligen efter att biogasförbränningen 
anslutits till fjärrvärmenätet? 

L22. Idag tillför reningsverket externslam från kommunens andra reningsverk samt från enskilda brunnar 
via inloppspumpstationen. Har kommunen utrett möjligheterna och övervägt om finns det skäl att 
föra in slammet från kommunens andra reningsverk direkt in i rötkammaren i syfte att avlasta 
avloppsreningsverket? Vad skulle det i så fall innebära? 

L23. Beskriv de närbelägna Natura 2000-områdena ”Gamla Ekudden” och Onsö och gör en 
riskbedömning av hur dessa kan komma att påverkas av den tänkta verksamheten. Det ska kunna 
uteslutas att det finns en risk för på- verkan på ett betydande sätt på miljön som avses att skyddas 
med Natura 2000. 

L24. Bifoga nu gällande tillstånd från den 30 mars 1995 samt beslut den 6 december 1995. 
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Verksamhet miljö och bygg har lämnat följande yttrande över tillståndsansökan: 

M1. Motiv till skyddsområde (baserat på 90 meters skyddsavstånd) bör framgå tydligare för framtida 
planering. 

M2. Tydligare beskrivning av vilka åtgärder som kommer att genomföras för att möjliggöra minskning av 
skyddsavståndet. 

M3. Målsättning för hanteringen av rötslam efter år 2024 är önskvärd för ett tillstånd som ska vara i 
minst 10 år. 

M4. Medför mottagning av externslam och sandfångbehandlingen någon påverkan på slammet 
avseende tungmetaller och andra föroreningar? Medför den processen någon risk för att olägenhet 
uppstår? 

M5. Markföroreningar kommer inte att utredas framgår av handlingarna. Verksamhet miljö och bygg 
erfar att närområdet varit kraftigt förorenat och ställer sig frågande till vilket motiv som ligger till 
grunden för den bedömningen. 

M6. Ett resonemang om mikroplaster är önskvärt att inkludera. 

M7. Riksintresse sjöfart finns inte omnämnt. Det påpekandet görs i samband med att planer finns på att 
förlänga rörledningar för utsläppspunkten. 

 
 
Ytterligare komplettering 

Utöver  begärda kompletteringar av tillståndsansökan inkommer kommunen med 
ytterligare  komplettering i form av en ändring av yrkandet  avseende tillståndsgiven 
anslutning (från 25 500 pe till 30 000 pe). Se sista avsnittet i kommunens komplettering,  
Ändring av kommunens yrkande.



 

 

Sökandes komplettering av tillståndsansökan för 
Mariestads reningsverk 

Begärda kompletteringar 

L1 Skyddszon 
Mariestads kommun ändrar härmed sitt yrkande gällande skyddszon omkring 
reningsverket. Kommunen yrkar på att det inte ska fastställas någon skyddszon 
omkring reningsverket. 
 

L2 Alternativa lokaliseringar 
En beskrivning av alternativa lokaliseringar bifogas som Bilaga 1. 
 

L3 Alternativa utsläppspunkter 
Mariestads avloppsreningsverk ligger vid Mariestadssjön, som är en del av Vänern. 
Öarna Onsö, Dillö och Torsö avgränsar Mariestadssjön från övriga Vänern. Tillflöde 
till Mariestadssjön sker främst genom Tidan. Utflödet sker antingen genom 
Viksnässundet/Onsösundet väster om Mariestad eller genom Östersundet norr om 
Mariestad, vilket kan ses i utredningen i Bilaga 3.4 till MKB, Simulering av framtida 
vattenkvalité i Mariestadssjön. Utredningen visar också spridningen av E.coli från 
reningsverkets utloppsledning i Mariestadssjön och det kan antas att det renade 
avloppsvattnet från verket har samma spridning som E.coli. 

Idag ligger reningsverkets utloppsledning i Mariestadssjön direkt utanför Mariestad. 
Denna kan komma att kompletteras med en förlängd utloppsledning om en ny badplats 
vid Karlsholme kommer till stånd. Planen är då att den förlängda utloppsledningen ska 
användas sommartid och då i kombination med UV-ljus. Med hänseende till miljön och 
vattenkvaliteten i recipienten i allmänhet anses inte alternativa utsläppspunkter i 
Mariestadssjön vara relevanta alternativ eftersom de inte skulle medföra någon egentlig 
miljönytta. Anläggande av en ny sjöledning innebär en stor investering samtidigt som en 
alternativ lokalisering av utsläppspunkten i Mariestadssjön skulle påverka 
vattenkvaliteten på ungefär samma sätt som med dagens utsläppspunkt.  

Den enda alternativa recipienten för det renade avloppsvattnet från Mariestads 
avloppsreningsverk är Värmlandssjön i Vänern. De alternativa utsläppspunkterna, som 
redovisas i avsnitt 4.3.2 Alternativa utsläppspunkter i MKB, ligger i Värmlandssjön norr 
om Mariestad (alternativ 1, Moviken) och öster om Mariestad (alternativ 2, utanför 
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Onsö). Värmlandssjön i Vänern Storvänern har en större vattenvolym än 
Mariestadssjön, vilket ger en högre utspädning av utsläppet och därmed en mindre 
recipientpåverkan. Detta gör Storvänern miljömässigt mer lämplig som alternativ 
recipient för det renade avloppsvattnet. 

Däremot kräver Vänern som utsläppspunkt långa ledningsdragningar. Alternativet har 
valts bort då det inte anses som ett ekonomiskt och tekniskt lämpligt alternativ i 
förhållande till de ringa utsläppsmängderna från Mariestads avloppsreningsverk. Exakt 
utredning och placering av alternativa utsläppspunkter i Vänern har därför inte 
genomförts.  

Tekniskt sett har endast sjöledningar beaktats. Från Mariestads avloppsreningsverk 
finns med hänsyn till läge av avloppsreningsverket och Vänern ingen lämplig dragning 
av markförlagda ledningar. Dessutom är markförlagda ledningar kostsammare än en 
sjöledning. 
 

L4 Rening av läkemedel, mikroplaster och andra föroreningar 
Under våren 2017 blev Naturvårdsverkets rapport1 om avancerade reningstekniker 
färdig. Den togs fram efter ett regeringsuppdrag. Den främsta ursprungskällan till de 
delar av rapporten som återges här är en IVL-rapport2. 

I Naturvårdsverkets rapport har tillgängliga avancerade reningstekniker bedömts utifrån 
ett antal olika aspekter: reningseffektivitet (med avseende på läkemedelsrester, 
mikroplaster och andra föroreningar3), arbetsmiljö, miljö, kostnader, m.m. Se Bilaga 2 
för sammanställning av kostnadsberäkningar och miljöaspekter för olika 
reningstekniker. 

Rening i konventionella reningsverk 
I konventionella reningsverk renas cirka 25 % av inkommande läkemedelsrester bort 
via nedbrytning eller överföring till slamfasen. Totalhalten av ytterligare cirka 25 % 
minskas men avlägsnas inte helt från vattenfasen. Övriga 50 % av inkommande 
läkemedelsrester bedöms inte kunna renas bort utan avancerade reningstekniker. 

Screeningar vid nordiska och tyska avloppsreningsverk har visat att reningsverk redan 
idag renar bort 95 – 100 % av antalet mikroplastpartiklar större än 300 μm från 
vattenfasen och mellan 70 till 99 % av partiklar större än 20 μm. För närvarande saknas 
data från reningsverk för partiklar <20 μm. Mikroplaster som renas från vattenfasen 
överförs till slamfasen och bryts således inte ned. 

                                                 
1 Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen – Behov, teknik och konsekvenser. 
Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 6766. Naturvårdsverket, 2017. 
2 Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsvatten. Nr C 235. Baresel, C., Magnér, J., Magnusson, K., Olshammar, 
M. IVL Svenska Miljöinstitut, 2017. 
3 T.ex. ftalater, flamskyddsmedel, fenoler, PFAS, dioxiner, tensider, tungmetaller m.m. 
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Tillgängliga tekniker för avancerad rening 
I dag finns följande tillgängliga tekniker för avancerad rening: 

Reningsteknik/-kombination Implementering i relation till huvudprocessen 

Ultrafiltrering (UF) Integrerat / Efterföljande 

Ozonering (O3) Integrerat / Efterföljande 

Biologisk aktiva filter (BAF) Efterföljande 

Pulveriserat aktivt kol (PAK) Integrerat / Efterföljande 

Granulerat aktivt kol (GAK) Efterföljande 

PAK-UF * Integrerat / Efterföljande 

O3-BAF(GAK) Efterföljande 

UF-BAF(GAK) * Efterföljande 

UF = ultrafiltrering, GAK = granulerat aktivt kol, PAK = pulveriserat aktivt kol, BAF = biologiskt aktivt filter, O3 = ozonering,  
PAK-UF = teknikkombination PAK och UF, O3-BAF(GAK) = teknikkombination O3 och BAF med GAK som filtermaterial,  
UF-BAF(GAK) = teknikkombination UF och BAF med GAK som filtermaterial. 
 

* Kombinationen har inte testats i fullskala 
 
Alla de tekniska lösningarna kan installeras som ett efterföljande reningssteg efter 
huvudprocessen i ett reningsverk. Några av lösningar kan också integreras i 
huvudprocessen. Alla teknikkombinationer har ännu inte testats i fullskala. 

Möjlig reduktion av föroreningar med avancerad rening 
Reningseffektiviteten hos tillgängliga reningstekniker har bedömts utifrån 
reningsresultat och förväntade reningsresultat för ett antal läkemedelssubstanser (16 st), 
ett antal andra föroreningar (18 st) samt mikroplaster (1 μm – 5 mm). Sex av 
reningsteknikerna uppnår en reduktionsgrad på >80 % för 80 – 100 % av studerade 
läkemedel och övriga föroreningar. Två av dessa reningstekniker uppnår >99 % extra 
reningseffekt med avseende på mikroplaster. Se tabellen nedan. 

Tabell 1 Reningseffektivitet för olika tekniker med avseende på läkemedelssubstanser, andra föroreningar och mikroplaster. 

Reningsteknik/-kombination Reningseffektivitet: Antal substanser 
med reningseffekt eller förväntad 
reningseffekt >80 % 

Reningseffektivitet:  
% extra reningseffekt 

Läkemedel 
(totalt 16 st) 

Andra föroreningar  
(totalt 18 st) 

Mikroplaster 
1 μm – 5 mm 

Ultrafiltrering (UF) 0/16 0/18 >99 % 

Ozonering (O3) 9/16 5/18 - 

Biologisk aktiva filter (BAF) 16/16 ** 14/18 0 - <70 % 

Pulveriserat aktivt kol (PAK) 14/16 14/18 - 
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Reningsteknik/-kombination Reningseffektivitet: Antal substanser 
med reningseffekt eller förväntad 
reningseffekt >80 % 

Reningseffektivitet:  
% extra reningseffekt 

Läkemedel 
(totalt 16 st) 

Andra föroreningar  
(totalt 18 st) 

Mikroplaster 
1 μm – 5 mm 

Granulerat aktivt kol (GAK) 16/16 14/18 0 - <70 % 

PAK-UF * 14/16 14/18 >99 % 

O3-BAF(GAK) 16/16 16/18 0 - <70 % 

UF-BAF(GAK) * 16/16 14/18 >99 % 

UF = ultrafiltrering, GAK = granulerat aktivt kol, PAK = pulveriserat aktivt kol, BAF = biologiskt aktivt filter, O3 = ozonering,  
PAK-UF = teknikkombination PAK och UF, O3-BAF(GAK) = teknikkombination O3 och BAF med GAK som filtermaterial,  
UF-BAF(GAK) = teknikkombination UF och BAF med GAK som filtermaterial. 
 

* Kombinationen har inte testats i fullskala 
** Med GAK som filtermaterial 
 
För att uppnå effektiv rening av läkemedelsrester, andra föroreningar samt mikroplaster 
måste någon av teknikkombinationerna användas. Rapporten rekommenderar 
framförallt UF-BAF(GAK). Detta trots att teknikkombinationen inte testats i fullskala. 
Teknikkombinationen kombinerar ultrafiltrering med ett biologiskt aktivt filter med 
granulerat aktivt kol som filtermaterial. 

Kostnader för införande av avancerad rening 
UF-BAF(GAK) beskrivs som den mest kostnadseffektiva teknikkombinationen. 
Installationskostnaden ligger på 22 – 33 Mkr för anläggningsstorleken 20 000 pe och 
för ett dimensionerande flöde på 150 m3/(pe år)4. De dominerande kostnaderna för 
drift av anläggningen är att det aktiva kolet i det biologiska filtret måste bytas ut, samma 
sak gäller för ultrafiltreringsmembranen. Därtill är elkostnaden för drift av ultrafiltret en 
dominerande kostnad. Kostnader för utökad eller separat slamhantering har inte tagits 
med i kostnadsberäkningarna. Se Bilaga 2 för ytterligare kostnadsberäkningar. 

Behov av avancerad rening 
Naturvårdsverket konstaterar att det finns ett behov av att införa avancerad rening av 
läkemedel. Sådan rening skulle även medföra rening av andra oönskade ämnen vilket 
förstärker behovet. Behovet motiveras framförallt utifrån risken för långsiktiga effekter 
av konstant exponering av låga halter läkemedelssubstanser i den akvatiska miljön med 
eventuellt negativa effekter på vattenlevande organismer.  

Naturvårdsverket konstaterar att behovet av att införa avancerad rening på 
avloppsreningsverk varierar, och att de i dag inte vet hur många eller vilka reningsverk 
som bör prioriteras. Rapporten identifierar dock faktorer som har betydelse för att 
prioritera var insatser behöver vidtas. Naturvårdsverkets bedömning är att vid 

                                                 
4 Flödet per personekvivalent och år till Mariestads reningsverk ligger omkring 190 m3/(pe år). 
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implementering av kompletterande reningssteg för läkemedelsrester och andra 
oönskade ämnen behöver hänsyn tas till lokala förhållanden, såsom: 
• Mängden läkemedelsrester och andra persistenta föroreningar som släpps ut till 

recipienten 
• Recipientens vattenomsättning, där de recipienter med låg initial utspädning och 

låg vattenomsättning riskerar att uppnå halter som värdena i bedömningsgrunderna 
för särskilt förorenande ämnen (SFÄ) och effektnivåer 

• Flera avloppsreningsverk med utflöde till samma recipient  
• Recipientens känslighet, såsom till exempel ekologisk känslighet  
• Variationer över året i vattenomsättning i recipienten och variationer i 

utsläppsmängder från avloppsreningsverket 

Naturvårdsverket konstaterar att ett potentiellt hinder för införande av avancerad 
rening vid svenska avloppsreningsverk är att vatten- och avloppsbranschen står inför 
stora utmaningar framöver, främst i form av ökade investeringsbehov. Ledningar 
behöver bytas ut i snabbare takt och kraven på avloppsvattenrening och säkrad 
produktion av dricksvatten ökar alltmer. Detta är särskilt kännbart för mindre 
kommuner. Små kommuner med liten betalningsbas har som regel svårare att finansiera 
avancerad uppgradering av sina  avloppsreningsverk utöver lagkrav då andra 
investeringar måste prioriteras för att trygga den långsiktiga hållbarheten.  

Naturvårdsverket sammanfattar med att en rimlighetsavvägning behöver göras i det 
enskilda fallet där behovet och nyttan av införandet av avancerad rening ställs mot 
kostnaderna. 

Vad gäller behovet av fortsatt arbete menar Naturvårdsverket att det är önskvärt att 
säkerställa kunskapsuppbyggnad och hållbar implementering av avancerad rening 
eftersom detta är under utveckling. Naturvårdsverket föreslår att regeringen låter utreda 
fortsatta steg i riktning mot ett införande av avancerad rening med början där behovet 
är störst: 

- Steg 1: Utreda vid vilka avloppsreningsverk behovet är störst att införa avancerad 
rening av läkemedelsrester 

- Steg 2: Utreda vilken styrning som på ett samhällsekonomiskt effektivt och 
ändamålsenligt sätt kan leda till att avancerad rening införs där behovet är störst. 
 

L5 Komplettering av data 
Miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) Tabell 4 har här kompletterats med data för 
dimensionering för 30 000 pe. Tabellen nedan visar nuvarande dimensionering av 
Mariestads reningsverk samt förslag till ny dimensionering. 
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Tabell 2 Aktuell och föreslagen dimensionering av Mariestads reningsverk. 

 Aktuell dimensionering Förslag till ny dimensionering 

Antal pe 22 000 pe 30 000 pe 

Därav industri 4 300 pe 4 300 pe 

Flöden   

Q 7 600 m3/d 11 000 m3/d 

Qmax (silar) 2 600 m3/h 2 600 m3/h 

Qmax (försed) 1 740 m3/h 2 440 m3/h (5) 

Qdim (biologiskt steg) 435 m3/h 610  m3/h 

Qmax (biologiskt steg) 870 m3/h 1 220 m3/h 

Qmax (kemiskt steg) 2 000 m3/h (6) 2 440 m3/h (7) 

Dimensionerande belastning   

BOD7 210 mg/l 1 600 kg/d 191 mg/l 2 100 kg/d 

N-tot 36 mg/l 280 kg/d 36 mg/l 390 kg/d 

P-tot 6 mg/l 42 kg/d 4 mg/l 46 kg/d 

 

L6 Motivering av 60 %-percentil 
Det finns flera olika sätt att beräkna Qdim. Har man tillgång till bra flödesdata, långa 
serier över flera år, är en bra metod att använda 60 %-percentilen för att beräkna Qdim 
och 90 – 95 %-percentilen för att beräkna Qmax.  

Genom att använda verkliga data på flöden och sedan räkna upp dem utifrån väntad 
utökad anslutning får man en bra beräkning av Qdim och Qmax, som utgår från faktiska 
förhållanden. 

I Mariestads fall har vi tillgång till långa serier men bara för m3/d (se L7 
Varaktighetsdiagram). Därför har vi använt oss av 60 %-percentilen för att ta fram Qmedel 
(m3/d) och sedan använt resultatet för att beräkna Qmedel och Qdim (se L8 Dimensionerande 
belastning). Percentilen har alltså inte använts för att ta fram dimensionerande flöden.  
 

                                                 
5 I tabell 20 i Bilaga 3.5 till MKB, Utredning av åtgärder för uppdimensionering av Mariestads avloppsreningsverk, har flödet 
felaktigt angivits till 1 740 m3/h. 
6 I tabell 4 i MKB och under 2.1 Aktuell dimensionering i TB har flödet felaktigt angivits till 2 700 m3/h. 
7 I tabell 20 i Bilaga 3.5 till MKB, Utredning av åtgärder för uppdimensionering av Mariestads avloppsreningsverk, har flödet 
felaktigt angivits till 2 000 m3/h. 
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L7 Varaktighetsdiagram 
När vi i telefonsamtal med Anita Harri (2017-09-25) anfört att det inte är praktiskt 
genomförbart att ta fram timflöden för de senaste fem åren fick vi till oss att redovisa 
de uppgifter som kan tas fram. Figur 1 visar varaktighetsdiagrammet för tim- och 
dygnsflöden för två månader, 2017-07-26 till och med 2017-09-26, samt för 
dygnsflöden för 2010–2014. Under de angivna två månaderna var det maximala 
timflödet 2 089 m3/h. Under fyra timmar (motsvarande 0,3 %) översteg flödena 
600 m3/h. Under de angivna två månaderna var det maximala dygnsflöde 12 540 m3/h. 
Under två dygn (motsvarande 3 %) översteg flödena 10 000 m3/d. De flesta av 
dygnsflödena för perioden 2010 – 2014 (82 %) ligger under 10 000 m3/d, cirka 4 % av 
flödena överstiger 15 000 m3/d och cirka 1 % ligger över 22 000 m3/d. 
 

 

Figur 1: Varaktighetsdiagram för tim- och dygnsflöden 2017-07-26 till 2017-09-26 samt dygnsflöden 2010 – 2014. 

 

L8 Dimensionerande belastning 
För beräkning av dimensionerande belastning har först Qmedel (m3/d) beräknats. 
Framräknat Qmedel har sedan fördelats det över dygnets timmar med hjälp av en 
tidsfaktor som beror på reningsverkets storlek, ju större reningsverk desto större 
timfaktor. I Mariestads fall har vi använt faktorn 18 h vilket för ett framräknat Qmedel på 
9 400 m3/d ger ett Qdim på cirka 525 m3/h. 

Skulle vi använda av oss 60%-percentilen för timflödena (se Figur 1) skulle vi få ett Qdim 
på bara 325 m3/h men det är också data för bara en tvåmånadersperiod. Uppräknat 
med 16 % (ökningen av verkets belastning) blir det cirka 380 m3/h. Det är långt ifrån 
beräknat Qdim på 525 m3/h.  
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60%-percentilen av dygnsflödet under samma två månader är 7 200 m3/d vilket ger ett 
Qdim på cirka 400 m3/d. Uppräknat med 16 % (ökningen av verkets belastning) blir det 
cirka 460 m3/h. Det är också en bit ifrån beräknat Qdim på 525 m3/h.  

60%-percentilen av dygnsflödet under fem år är 8 100 m3/d vilket ger ett Qdim på cirka 
450 m3/d. Uppräknat med 16 % (ökningen av verkets belastning) blir det cirka 522 
m3/h vilket är mycket nära det beräknade Qdim på 525 m3/h. 
 

L9 Möjlighet att klara lägre utsläppshalter 
Mariestads kommun har i sin tillståndsansökan yrkat på följande utsläppskrav: 8 mg/l 
BOD7, 12 mg N-tot/l och 0,3 mg P-tot/l räknat som årsmedelvärden.  

Mariestads avloppsreningsverk drivs kontinuerligt på ett sådant att god marginal till 
gällande utsläppskrav upprätthålls. För att klara utsläppshalter på 6 mg BOD7/l, 0,2 mg 
P-tot/l och 10 mg N-tot/l över tid och med god marginal krävs att verket byggs ut mer 
än vad som är planerat i dagsläget. 

Vid analys av fosfor, kväve och BOD7 finns en detektionsgräns samt en osäkerhet i 
analysen, se Tabell 3 (uppgifter från Åsa Borén, Alcontrol AB, via e-post). 

Tabell 3 Analysmetod, detektionsgräns samt analysosäkerhet för BOD7, fosfor och kväve. 

Ämne Analysmetod Detektionsgräns Analysosäkerhet 

BOD7 SS EN 1899 1-2:1998 3,0 mg/l 20–60 % 

Fosfor, total SS-EN ISO 15681–2:2005 0,005 mg/l 10–100 % 

Kväve, total SS-EN ISO 12260:2004 0,1 mg/l 15–110 % 

 

Vid krav på 6 mg/l BOD7 betyder detta att det faktiska värdet kan ligga så lågt som på 
3,75 mg BOD7/l och med en osäkerhet på 60% ändå riskera att överskrida ett 
gränsvärde på 6 mg BOD7/l. För fosfor respektive kväve är motsvarande värden 0,1 
mg P-tot/l respektive 5 mg N-tot/l. 

Mariestads avloppsreningsverk renar avloppsvatten med hjälp av en 
kvävereningsprocess där utsläpp av kväve och BOD7 påverkar varandra. I en normalt 
dimensionerat kvävereningsprocess är det inte möjligt att ha både låga utgående 
kvävehalter och låga utgående BOD7-halter samtidigt. Mariestads kvävereningsprocess 
är byggd och intrimmad för att ha låga utgående BOD7-halter, vilket resulterar i något 
högre utgående kvävehalter samtidigt som utgående ammoniumhalterna är extremt låga. 
För att sänka utgående kvävehalter och bibehålla låga utgående BOD7-halter måste 
belastningen på biosteget minska genom att bygga ut försedimenteringen. Utbyggnad av 
försedimentering redovisas i Tabell 23 i Bilaga 3.5 till MKB, Utredning av åtgärder för 
uppdimensionering av Mariestads avloppsreningsverk i samband med kostnader för 
uppdimensionering av verket till 30 000 pe och ligger på cirka 5 Mkr. Vid krav på lägre 
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utsläppshalter är denna utbyggnad nödvändigt redan vid en uppdimensionering för 
25 500 pe. 

Vid utsläppskrav på 0,3 mg P-tot/l så klarar det befintliga verket en belastning på upp 
till 25 500 pe. För att ytterligare sänka utgående fosforhalter till 0,2 mg P-tot/l behöver 
flockning och slutsedimentering byggas ut. Kostnaderna för utbyggnad av flockning 
och slutsedimentering redovisas i Tabell 23 i Bilaga 3.5 till MKB, Utredning av åtgärder för 
uppdimensionering av Mariestads avloppsreningsverk i samband med kostnader för 
uppdimensionering av verket till 30 000 pe och ligger på cirka 10–11 Mkr. Vid krav på 
lägre utsläppshalter är denna utbyggnad nödvändig redan vid en uppdimensionering för 
25 500 pe. 

För att säkerställa att eventuella krav på lägre utsläppshalter (6 mg BOD7/l, 0,2 mg 
P-tot/l och 10 mg N-tot/l) klaras vid alla driftsituationer behöver antagligen även ett 
polersteg installeras. Detta för att ta bort resthalterna av suspenderade ämnen vilka 
skulle kunna bidra till att haltvillkoren för samtliga ämnen överskrids. Ett sådant 
polersteg skulle kunna utgöras av ett skivfilter eller sandfilter och skulle då innebära en 
investering på ytterligare 10 – 20 Mkr. 
 

L10 Redovisade halter och mängder 
Tabell 9 i MKB (samma som Tabell 18 i Tekniska beskrivningen) visar utsläppshalter 
och mängder i utgående renat avloppsvatten, dvs. exklusive bräddningar. Tabell 10 i 
MKB visar de mängder som bräddades 2012 och 2014. I tabellen nedan visas 
utsläppshalter och mängder för de samlade utsläppen från Mariestads reningsverk 2010 
– 2014. 

Tabell 4 Samlade utsläpp från Mariestads reningsverk 2010 – 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

BOD7 (mg/l) 3,7 3 3 3 4 

BOD7 (ton/år) 10,4 9,3 11 8,9 12 

CODCr (mg/l) 41 42 40 40 39 

CODCr (ton/år) 113 119,5 141 115 120 

P-tot (mg/l) 0,2 0,3 0,2 0,21 0,20 

P-tot (ton/år) 0,54 0,7 0,76 0,60 0,61 

N-tot (mg/l) 12 12 9 10 8,0 

N-tot (ton/år) 32,3 34,9 32 27 24 

NH4-N (mg/l) 1,8 4 1,6 3,2 3,6 

NH4-N (ton/år) 4,9 10,4 5,6 8,8 11 
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Vad gäller redovisade framtida utsläppsmängder omfattar de reningsverkets samlade 
utsläpp. 
 

L11 Ammonium enligt gränsvärden i HVMFS 2013:19 
Recipienten Mariestadssjön är ett inlandsytvatten och enligt HVMFS 2013:19 (Tabell 1 i 
Bilaga 2) gäller för ammoniak (NH3-N) ett årsmedelvärde på 1,0 µg/l för god status. 
Halten ammoniak, uttryckt som ammoniakkväve (NH3-N), beräknas utifrån halt 
ammoniumkväve (NH4-N), temperatur och pH. Formeln för detta finns i fotnot (4) till 
Tabell 1 i Bilaga 2 till HVMFS 2013:19. För beräkningar för Mariestadssjön användes 
följande värden: 

Ämne Värde Kommentar 

Ammoniumkväve 12,4 µg/l Halten ammoniumkväve i Mariestadssjön ligger på 
12,4 µg/l (se avsnitt 6.3.4 i MKB). 

Temperatur 8,9°C = 282,05 K Kompletta uppgifter om temperaturen i 
Mariestadssjön finns inte. SLU anger endast 
temperaturen mellan maj och oktober. Största 
tillflöde till Mariestadssjön är Tidan. Det antas 
därför att Mariestadssjön har ungefär samma 
temperatur som Tidan. Tidan har en 
vattendragstemperatur, som ligger på 8,9°C 
(medelvärde 1999–2015, SMHI vattenwebb). 

pH 7,5 I tabellerna 20 och 21 i MKB anges pH för 
provtagningspunkterna M1 och M2. Medelvärdet 
för pH för åren 2010–2015 ligger på 7,5. 

 

Beräkningen för recipienten Mariestadssjön visar att halten ammoniak (NH3-N) ligger 
på 0,066 µg/l enligt föreskriftens beräkningsformel och därmed långt under gränsvärdet 
för god status på 1 µg/l. 
 

L12 Förorenande ämnen och miljökvalitetsnormer för vatten 

Ekologisk status Vänern - Mariestadssjön (SE651352-138225) 
Vattenförekomstens ekologiska status är klassad till ”måttlig” (2013-11-22 
förvaltningscykel 2 (2010 – 2016)). Bottenfaunan och de fysikaliska-kemiska 
parametrarna visar på Hög till God status, men ekologisk status klassas ned till måttlig 
då den sammanvägda parametern Hydrologisk regim i sjöar visar på måttlig status. 
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Vänern regleras på ett sätt som påverkar sjöns ekologiska status. Sjön saknar naturliga 
vattenståndsvariationer och strandmiljöer, som är beroende av perioder av 
högvatten/lågvatten, växer igen. Bedömningen stöds av undersökningar av bland annat 
strandvegetation, som visar på en stor igenväxningsproblematik.8 

Tabell 5 visar aktuell status för kvalitetsfaktorer för Mariestadssjön. 

Tabell 5 Statusklassning av kvalitetsfaktorer för bedömning av ekologisk status i  Mariestadssjön (förvaltningscykel 2).9 

Biologiska kvalitetsfaktorer  

Växtplankton 

- Näringsämnespåverkan växtplankton 

- Artantal för växtplankton 

- Klorofyll a 

Hög 

- Ej klassad 

- Ej klassad 

- Hög 

Bottenfauna 

- ASPT 

- BQI 

- MILA 

Hög 

- Ej klassad 

- Hög 

- Ej klassad 

Makrofyter Ej klassad 

Fisk Ej klassad 

 

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer  

Näringsämnen Hög 

Ljusförhållanden God 

Syrgasförhållanden Hög 

Försurning Hög 

Särskilda förorenande ämnen 

- Zink 

God 

- God 

 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer  

Konnektivitet i sjöar 

- Längsgående konnektivitet i sjöar 

- Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar 

God 

- God 

- God 

Hydrologisk regim sjöar 

- Vattenståndets förändringstakt i sjöar 

Måttlig 

- Måttlig 

Morfologiskt tillstånd i sjöar 

- Närområdet runt sjöar 

God 

- God 

                                                 
8 VISS Vatteninformationssystem Sverige. Vänern – Mariestadssjön. http://viss.lansstyrelsen.se [2017-08-17] 
9 VISS Vatteninformationssystem Sverige. Vänern – Mariestadssjön. http://viss.lansstyrelsen.se [2017-08-17] 
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- Svämplanets struktur och funktion runt sjöar - Otillfredsställande 

 
Beslutat kvalitetskrav är ”god ekologisk status 2021”. Vattenförekomsten har fått 
tidsundantag till 2021. Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status och en 
orsak till detta är att sjön regleras så att växter och djur påverkas och får försämrad 
ekologisk status. Skälet till tidsundantaget är orimliga kostnader på grund av att den 
administrativa kapaciteten är otillräcklig eftersom tillsyns- och omprövningsprocesser är 
tids- och resurskrävande.10 

Kemisk ytvattenstatus 
Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status (2015-02-16 förvaltningscykel 2 
(2010-2016)). Bedömningen motiveras av att halterna bromerade flamskyddsmedel 
(PBDE) i biota överskrider EU:s gränsvärde. Därtill överskrider halten kvicksilver sitt 
gränsvärde precis som i Sveriges övriga ytvattenförekomster.11 

Tabell 6 visar aktuell status för parametrar för bedömning av kemisk status i 
Mariestadssjön. 

Tabell 6 Statusklassning av parametrar för bedömning av kemisk status i  Mariestadssjön (förvaltningscykel 2).12 

Prioriterade ämnen 

- Bekämpningsmedel 

- Industriella föroreningar 

o Bromerad difenyleter 

- Tungmetaller – grupp 

o Kvicksilver och kvicksilverföreningar 

- Övriga föroreningar 

Uppnår ej god 

- God 

- Uppnår ej god 

o Uppnår ej god 

- Uppnår ej god 

o Uppnår ej god 

- God 
 
Beslutat kvalitetskrav för Mariestadssjön är ”god kemisk ytvattenstatus”. Ett undantag i 
form av mindre strängt krav har satts för kvicksilver (Hg). Halterna av kvicksilver 
bedöms överskrida gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag 
är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer 
som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av 
atmosfärisk deposition vars ursprung är långväga, globala atmosfäriska utsläpp från 
tung industri och förbränning av stenkol.  I Sverige har en stor mängd av det 
nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats skogsmarkens 
humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande 
ackumulering i vattenlevande organismer och fisk. Problemet bedöms ha en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda 
det. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Ett 
undantag i form av mindre strängt krav har också satts för bromerade difenyletrar, även 
kallade polybromerade difenylterar (PBDE). Halterna av PBDE bedöms överskrida 
                                                 
10 VISS Vatteninformationssystem Sverige. Vänern – Mariestadssjön. http://viss.lansstyrelsen.se [2017-08-17] 
11 VISS Vatteninformationssystem Sverige. Vänern – Mariestadssjön. http://viss.lansstyrelsen.se [2017-08-17] 
12 VISS Vatteninformationssystem Sverige. Vänern – Mariestadssjön. http://viss.lansstyrelsen.se [2017-08-17] 
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gränsvärdet i fisk i samtliga vattenförekomster. Skälet för undantag är att det bedöms 
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god 
kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna 
föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas 
tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av PBDE (december 
2015) får dock inte öka.13   

Påverkan Mariestads reningsverk 
Av särskilt förorenande ämnen och prioriterade ämnen ingår analys av kvicksilver, 
kadmium, bly, koppar, zink, krom och nickel i utgående avloppsvatten. Se Tabell 7 för 
utgående mängder och halter i avloppsvattnet under 2010 till 2016. För krom och 
nickel, och eventuellt kadmium, föreligger minskande trender. Kvicksilver och bly ligger 
stabilt på låga halter. Zink- och kopparhalterna ligger stabilt inom spannet för vad som 
bedöms vara normalt för renat avloppsvatten.  

Tabell 7 Kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink, krom och nickel i utgående avloppsvatten 2012 – 2016.  
Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni 

 
µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år µg/l kg/år 

2012 <0,1 0,2 0,09 0,3 <0,2 0,4 12 41 19 63 1 3 2,3 7,6 

2013 <0,1 0,2 0,06 0,2 <0,2 0,4 12 41 19 59 0,9 3 2,1 6,4 

2014 <0,1 0,3 0,09 0,3 <0,2 0,3 12 39 18 58 0,6 2 2,0 6,2 

2015 <0,1 0,1 0,05 0,1 <0,2 0,3 11 33 16 46 0,5 1 1,9 4,6 

2016 <0,1 0,1 0,02 0,04 0,2 0,3 14 37 19 49 0,3 0,9 1,7 4,4 

 
Prioriterade eller särskilt förorenande ämnen har i övrigt inte analyserats i utgående 
avloppsvatten från Mariestads reningsverk. Det finns dock inte anledning att tro att det 
utgående avloppsvattnet avviker från kvaliteten på utgående avloppsvatten från andra 
kommunala reningsverk. VA-avdelningens generella ställningstagande avseende 
avloppsvatten från anslutna verksamheter är att det inte bör innehålla prioriterade eller 
särskilt förorenande ämnen.  

Problemen med kvicksilver och PBDE, som gör att Mariestadssjön inte uppnår God 
kemisk status, härleds till luftburna utsläpp som kommer långväga ifrån. Mariestads 
reningsverk bedöms inte ha någon påverkan på möjligheten att klara gällande 
miljökvalitetsnormer.  

Mot bakgrund av vad som redovisas om utsläpp av avloppsvatten samt förhållanden i 
recipienten i avsnitt 6.3 i MKB, bedöms inte utsläpp från reningsverket kunna medföra 
försämrad status med avseende på någon av kvalitetsfaktorerna. 
 

                                                 
13 VISS Vatteninformationssystem Sverige. Vänern – Mariestadssjön. http://viss.lansstyrelsen.se [2017-08-17] 
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L13 Redovisade halter och mängder 
Samma som L10. 
 

L14 Klimatanpassningsplan 
Mariestads kommuns klimatanpassningsplan i de delar den rör reningsverket och 
ledningsnätet bifogas som Bilaga 3. Notera att höjderna på sidan 85 angivits i RH00 
Vänersborg, och inte i RH2000 som det står i texten. Klimatanpassningsplanen talar 
dels allmänt om hur reningsverk, pumpstationer och ledningsnät kan vara uppbyggda, 
dels specifikt vad som gäller för anläggningar i Mariestads kommun. 

Klimatanpassningsplanen omfattar förslag till anpassningsåtgärder utan att mer 
omfattande utredningar genomförts. I dagsläget pågår utredningar för att identifiera 
bäst lämpade åtgärder. Se vidare om detta under L15 Skyddsåtgärder översvämning.  
 

L15 Skyddsåtgärder översvämning 
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att ett avloppsreningsverk bör ligga så högt att det inte 
riskerar att svämmas över och menar att i Mariestad innebär det att nivån +47,34 m.ö.h. 
(RH2000) ska klaras.  

Vid +47,34 m.ö.h. (RH2000), dvs. dimensionerande nivå plus vind, kommer staden ha 
massiva problem. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad i delar av 
tätorten, dricksvattenproduktionen kommer vara svår att upprätthålla, elförsörjningen 
är sannolikt även den påverkad, räddningstjänst drabbas av framkomlighetsproblem 
från deras station med mera. Att dimensionera skyddsåtgärder för befintlig 
samhällsviktig verksamhet utifrån nivån +47,34 skulle medföra mycket stora kostnader 
och ses inte heller som en rimlig riskavvägning. Särskilt sett till att den dimensionerande 
nivån statistiskt sett inträffar en gång på 10 000 år, och att den är beräknad utifrån 
klimatscenariot RCP 8,5, dvs. det scenario som innebär störst klimatpåverkan. Därtill 
ska detta ske samtidigt som det råder maximalt ogynnsamma vindförhållanden. 

Hantering av nivåer upp till 100-årsnivå + vind  
Fysiska anpassningsåtgärder för att klara nivåer upp till 100-årsnivå + vind (+46,69 
(RH2000)) är i utredningsstadiet. Tabell 8 visar tre möjliga scenarion förknippade med 
höga nivåer i Vänern samt de förslag till fysiska åtgärder som utreds i dagsläget: 

Tabell 8 Scenario samt möjlig åtgärd vid hög nivå i Vänern. 

Scenario Åtgärd 

Vänern tränger in bakvägen i utloppsledningen från 
reningsverket och renat avloppsvatten kan inte rinna ut 

Byggnation av en trycksatt 
utloppsledning eller alternativ lösning 

Vänern tränger in bakvägen i dagvattensystemet och 
riskerar att dränka området kring reningsverket 

Proppning av utloppsledningar för 
dagvatten runt Katthavet/hamnen  
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Scenario Åtgärd 

Dagvatten kan inte rinna ut ur dagvattensystemet i 
området 

Lösning för att pumpa ut dagvatten vid 
respektive dagvattenutlopp  

 
Hantering av högre nivåer 
När nivån stiger över cirka +46,6 (RH2000) rinner vattnet över banvallen. Vid lägre 
nivåer fungerar banvallen som en barriär för reningsverket som ligger lägre. Vattnet kan 
möjligen hindras med temporära översvämningsskydd men vid +46,8 når det sannolikt 
området kring reningsverket. Vid denna nivå är också tillfartsvägar till verket 
översvämmade. Det innebär att transporter med nödvändiga kemikalier försvåras eller 
omöjliggörs. Det innebär också att rötat slam från reningsprocessen inte kan 
transporteras bort. Sammantaget innebär det att funktionaliteten i verket upphör. 

Kommunens åtagande 
Kommunen åtar sig att utreda teknisk lösning som säkerställer att det går att få ut renat 
avloppsvatten från reningsverket även om Vänern stiger. Detta kan sannolikt uppnås 
med den nya utloppsledningen, som kommer vara trycksatt, och som ska byggas om 
badplatsen vid Karlsholme kommer till stånd.  Om badplatsen inte kommer till stånd 
kommer alternativ lösning för att få ut renat avloppsvatten att utredas. 
 

L16 Åtagande avseende övriga skyddsåtgärder 

Skyddsåtgärder pga. planerade bostäder i Katthavsviken 
Kommunen åtar sig att  genomföra följande skyddsåtgärder innan det att bostäder 
byggs inom planområdet vid Katthavsviken14: 

- Inbyggnad av det biologiska reningssteget samt frånluftsbehandling. Se Bilaga 
3.6 till MKB, Utredning av åtgärder för att minska risk för spridning av lukt och 
smittämnen från avloppsreningsverket. 

- Inbyggnad av slamhanteringen samt frånluftsbehandling. Se Bilaga 3.6 till MKB, 
Utredning av åtgärder för att minska risk för spridning av lukt och smittämnen från 
avloppsreningsverket. 

Ny utloppsledning  
Kommunen har för avsikt att anlägga en ny utloppsledning samt installera UV-ljus på 
utgående avloppsvatten vid händelse av att den planerade badplatsen vid Karlsholme 
kommer till stånd. Därför yrkar kommunen på att Miljöprövningsdelegationen överlåter 
åt tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor om det blir aktuellt att anlägga 
en ny utloppsledning. 
 

                                                 
14 Se Figur 3 i MKB för det aktuella planområdet. 
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L17 Utsläppspunkt för renad luft 
Reningsanläggning för frånluft vid eventuell överbyggnad av slamutlastningen och 
biobassängerna kommer att placeras inom fastigheten. Samma sak gäller för 
utsläppspunkten för den renade luften. Ledigt utrymme för luftreningsanläggning finns 
strax norr om befintliga biobassänger. 
 

L18 Kvävedioxid och partiklar 
Mätning av luftkvaliteten i utomhusluft i Västra Götalands län genomförs av IVL i 
uppdrag av ”Luft i Väst” (www.luftivast.se). 

”Luft i Väst” har under åren 2013 – 2016 för Mariestad endast tagit fram 
månadsmedelvärden för partiklar PM10 och PM2,5. För år 2012 finns dygnsmedelvärden 
för PM10, se Bilaga 4. Miljökvalitetsnormen PM10 föreskriver att 50 µg/l som 
dygnsmedelvärde får överskridas högst 35 gånger per kalenderår. På Mariagatan i 
Mariestad överskreds MKN för PM10 tre gånger under året 2012, vilket ligger långt 
under gränsvärdet. 

Gällande kvävedioxid finns det månadsmedelvärden och årsmedelvärde för 2014. Detta 
mäts även 2017. Inga dygnsmedelvärden finns tillgängliga att redovisa. 

Avstämning med både Barbara Sandell (Luft i Väst, mejl 2017-09-21) och Karin 
Persson (IVL, telefonsamtal 2017-10-16) visade att inga fler värden finns tillgängliga. 
 

L19 MKN och miljömål för kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2,5) 
I Tabell 9 nedan redovisas miljömål och miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 
partiklar (PM10 och PM2,5). 

Tabell 9 Miljömål och MKN för kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2,5) (Källa: Naturvårdsverket, Handbok 2014:1) 

  Miljömål 

Preciseringar Frisk luft15 

MKN 

Gränsvärde (GV) / Målvärde (MV) 

PM10 Dygn 30 μg/m3 

Får överskridas 35 ggr/år 

50 μg/m3 
GV 

Får överskridas 35 ggr/år 

År 15 μg/m3 40 μg/m3 

GV 

Dygn 25 μg/m3 - 

                                                 
15 Kvävedioxid, PM10: Naturvårdsverket rapport 4995, 1999, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska 
Institutet, Review of evidence on health aspects of air pollution-REVIHAAP Project, WHO Europe, 
2013; PM2,5: WHO Air Quality Guidelines Global Update 2005; Ozon Health risks of ozone from 
LRTAP WHO 2008. 



Sida: 20 (31) 
 
 

  Miljömål 

Preciseringar Frisk luft15 

MKN 

Gränsvärde (GV) / Målvärde (MV) 

PM2,5 År 10 μg/m3 25 μg/m3 
MV 

25 μg/m3 
GV 

NO2 Timme 60 μg/m3 

Får överskridas 175 ggr/år 

90 μg/m3  
GV 

Får överskridas 175 ggr/år, förutsatt att 200 
μg/m3/h inte överskrids mer än 18 ggr /år 

Dygn - 60 μg/m3 GV 
Får överskridas 7 ggr/år 

År 20 μg/m3 40 μg/m3 

GV 

 
 

L20 Installation av sandfång 
Kommunen har för avsikt att bygga ett sandfång vid externslammottagningen. 
 

L21 Metanutsläpp från rötkammaren 
Utsläpp av oförbränd gas är kopplat till fackling av gasen. Av olika anledningar kan det 
hända att facklan inte tänds. Då släpps gasen ut oförbränd. Före anslutning till 
fjärrvärmenätet facklades omkring 50 % av den producerade gasen. Det betydde att 
facklan behövde gå ofta. Vad gäller det framtida behovet av att fackla så kommer det 
vara mycket begränsat och kopplat till planerade och oplanerade driftavbrott. 
Bedömningen är att mindre än 1 % av den producerade gasen kommer behöva facklas 
bort. Det innebär också att facklan kommer behöva användas mycket sällan och risken 
för utsläpp av oförbränd gas på grund av att facklan inte tänds blir mycket liten. 

Även i framtiden måste gas facklas vid planerade och oplanerade driftavbrott i 
gaspannan och då gaslagrets lagringskapacitet överstigs.   

- Planerade driftavbrott förekommer tre till fyra gånger per år, t.ex. vid kontroll, 
service och sotning. Driftavbrotten är normalt korta och personal är på plats 
och kan genast upptäcka om facklan inte skulle tändas. 

- Oplanerade driftavbrott kan förekomma om gaspannan skulle stänga av sig själv 
t.ex. på grund av överhettning. Detta kan komma att ske vid ett fåtal tillfällen 
per år. 
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En förutsättning för att oförbränd gas ska kunna släppas ut är att det sker ett 
driftavbrott i gaspannan och att gasfacklan dessutom inte tänder. Målsättningen är 
naturligtvis att verksamheten aldrig ska behöva släppa ut oförbränd gas men det kan 
inte uteslutas att det kan komma att ske någon enstaka gång per år. 
 

L22 Externslam direkt till rötkammaren 
Kommunen har inte haft skäl att utreda förutsättningarna för att tillföra externslammet 
direkt till rötkammaren.  

I Mariestads reningsverk renas inkommande externslam först i ett rensgaller och går sen 
till ett externslamlager och därefter vidare till inloppspumpstationen. Externslammet 
kan innehålla en del sand och grus som i dag avsätts i externslamlagret och som i 
framtiden planeras avskiljas i ett sandfång.  

Slam som förs in i rötkammaren är förtjockat överskottsslam som tagits ut från 
avloppsreningsprocessen. 

Externslam från enskilda avlopp och från andra kommunala reningsverk kan vara av 
varierande kvalitet och karaktär. För en optimal rötningsprocess vill man undvika 
störningar och upprätthålla stabila processförhållanden. Genom att allt som går in 
rötkammaren också gått igenom reningsverket, som det gör i dag, håller det en relativt 
jämn kvalitet. 

Externslammet kan ha en lägre torr substans-halt än slammet som går in i rötkammaren 
i dag. Ett mycket blött externslam med stor andel föroreningar i vattenfas bör genomgå 
processen i reningsverket.  

Kommunen kan inte se några direkta vinster med att tillföra externslam direkt till 
rötkammaren som motiverar att en sådan processförändring utreds närmare. 
 

L23 Natura 2000-områden 
Se Bilaga 6. 
 

L24 Tillståndsbeslut 
Tillståndsbesluten bifogas. 
 

M1 Skyddsavstånd 
Se L1. 
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M2 Skyddsåtgärder 
Se L1 och L16. 
 

M3 Långsiktig slamavsättning och avloppsvatten från verksamheter 
MTG-kommunerna har genom sitt kommunövergripande samarbete möjlighet att 
utforma en gemensam långsiktig strategi för slamavsättning, och kommer så göra. 

VA-avdelningens målsättning vad gäller slammets kvalitet är att det ska uppfylla de 
kvalitetskrav som gäller för att det ska få spridas på jordbruksmark. För att oönskade 
ämnen inte ska komma in till reningsverket ställer VA-avdelningen krav på anslutna 
industrier och verksamheter med utgångspunkt från kommunens ABVA16 och Svenskt 
Vattens P9517. Detta innebär bland annat att avloppsvattnet inte ska innehålla sådant 
som kan skada ledningsnätet eller reningsprocessen, eller påverka slamkvalitet eller 
recipient negativt. Avloppsvattnet ska vidare vara behandlingsbart, dvs. det ska gå att bryta 
ned i reningsverket. En VA-huvudman kan naturligtvis behöva jobba med 
uppströmsarbete men att stoppa föroreningarna vid källan är likväl ett jobb för 
prövnings- och tillsynsmyndigheter. Reningsverk klassas förvisso som miljöfarliga 
verksamheter men föroreningar som inte går att behandla uppstår inte i reningsverken, 
de kommer till dem. Föroreningar som släpps till reningsverk är förvisso ett problem 
för VA-huvudmän/-kollektiv men framförallt för miljön. Verksamheter är sedan 
gammalt påkopplade på kommunala avloppsledningsnät. Det är inget som lätt går att 
ändra på. Vid prövning av nya verksamheter och tillsyn av befintliga kan dock tillsyns- 
och prövningsmyndigheter och VA-huvudmän ställa tydligare krav utifrån dagens 
regelverk och modern kunskap om konsekvenser för miljön.  
 

M3 – 4 Gränsvärden för metaller i slammet 
Gränsvärdena i Bilaga B i SNFS 1994:2 avser metallhalter i åkermark och inte i slam. 
Gränsvärdena i § 20 SFS 1998:944 avser metallhalter i slam. Därför jämför kommunen 
metallhalterna i slammet från Mariestads reningsverk med gränsvärdena i SFS 1998:944.  
 

M4 Hantering av slam från enskilda avlopp 
Externslam som kommer in till Mariestads reningsverk består dels av slam från 
kommunens mindre reningsanläggningar, dels av slam från enskilda 
avloppsanläggningar. Slam från enskilda avloppsanläggningar är ett hushållsavfall. 
Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), där Mariestads 
kommun ingår, ansvarar för återvinningen och bortskaffandet av hushållsavfallet i 
kommunen. Slam från hushåll kan tas emot och behandlas i Mariestads reningsverk 
                                                 
16 Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-10-27.   
17 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Publikation P95. Svenskt Vatten, 2012.   
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utan att påverka slamkvaliteten negativt. Vad gäller frågan om slammet från enskilda 
avlopp ska hanteras på annat sätt ingår inte i VA-huvudmannens ansvarsområde utan är 
en fråga för AÖS.  
 

M4 Sandavskiljning 
Precis hur den tekniska lösningen ska se ut för sandfånget är inte färdigutrett. Men det 
kommer ligga inomhus och bedöms inte medföra några olägenheter. 

Det är oklart vad verksamhet miljö och bygg avser med lakvatten. Sanden i 
reningsverket kommer in med avloppsvatten/-slam så det vatten som i något skede 
avskiljs från sanden är avloppsvatten och kommer behandlas i reningsverket. 

Installation av ett sandfång medför inte negativ påverkan på slamkvaliteten.  
 

M5 Markförorening 
Mariestads reningsverk har status ”Identifiering avslutad – ingen åtgärd” i EBH-stödet 
och riskklass 4 enligt branschklassningen. Reningsverket har funnits på platsen sedan 
1955. Det finns inget som särskilt talar för att verksamheten ska ha varit av en sådan 
karaktär att det ska bedömas föreligga risk för förorening. 

Identifierade objekt på omgivande fastigheter18 där inventeringsfasen avslutats och där 
objekten tilldelats riskklass 2, har klassningarna gjorts utifrån arten av respektive 
verksamhet. Det är svårt att se att förorenad mark inom dessa områden innebär ökad 
risk för förorening inom reningsverkets verksamhetsområde. 

                                                 
18 Släggan 21, Släggan 16 och Reningsverket 2 
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M6 Mikroplaster 
Följande ingick i kommunens bemötande av miljö- och byggnadsförvaltningens 
yttrande om mikroplaster i samrådet: 

”Mikroplaster är plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Mikroplaster som når 
recipienten kan tas upp av plankton och smådjur, men även sväljas av större 
organismer.  

Kunskapen om mikroskräp i sötvatten är skral och det finns inga undersökningar av 
recipienten Vänern. Majoriteten av utförda studier har gjorts i marina miljöer. Därför 
pågår ett projekt, som genomförs i samverkan mellan ett flertal olika aktörer, som rör 
omfattningen av förekomsten av mikroskräp i de stora sjöarna i Sverige. 2015 gjordes 
en inledande studie i Vättern och under 2017 kommer Örebro universitet utföra en 
kartläggning av förekomsten av mikroskräp i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. 
Studien syftar till att mäta förekommande halter och jämföra dessa med uppmätta 
halter i andra studier; påvisa troliga källor och troligt ursprung av mikroskräp; påbörja 
miljöövervakningsprogram av mikroskräp; bereda underlag för forskning om effekter 
av mikroskräp.  
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IVL Svenska Miljöinstitutet19 har gjort en kunskapssammanställning där man fann att 
de största utsläppen av mikropartiklar till miljön kommer från slitage av vägbanor och 
däck, följt av granulat från konstgräsplaner. Dessa mikroplaster transporteras med 
dagvattnet. Studien kunde dock inte avgöra hur stor del av mikroplasterna som 
transporteras till vattenrecipienter och hur stor del som permanent deponeras i marken 
nära utsläppspunkten. Mikroplaster, som kommer in till avloppsreningsverk, 
härstammar från bland annat hudvårds- och rengöringsprodukter samt sköljs ut med 
vattnet vid tvätt av textilier av syntetmaterial.  

I en annan studie från IVL20 har man undersökt förekomsten av mikroskräp i 
avloppsvatten samt hur väl det avskiljs i olika reningsprocesser. I studien ingick fyra 
reningsverk av olika storlek och med olika reningstekniker. Några av de viktigaste 
slutsatserna från denna undersökning är:  

- Reningsverken tar emot stora mängder mikroskräp, och trots att merparten, ofta 
över 90 %, avskiljs är utsläppen i recipienten ansenliga.  

- Ungefär en tiondel av mikroskräpet i inkommande vatten består av olika sorters 
plaster medan resten är icke-syntetiska antropogena fibrer, t.ex. bomull.  

- Reningsverken avskiljer större partiklar (>300 μm) mer effektivt än mindre 
partiklar (<300 μm). Detta gällde både mikroplast och icke-syntetiska antropogena 
fibrer.  

- Reningsverken avskiljer icke-syntetiska fibrer mer effektivt än plastpartiklar.  

När mikroplaster avskiljs i avloppsreningsverk hamnar de oftast i slammet. Plasterna 
följer med slammet när det används som jordförbättring eller som 
sluttäckningsmaterial. Därför bör åtgärder uppströms vidtas för att minska utsläpp av 
mikroplaster till reningsverket och därmed även till recipienten och miljön.” 

Se också L4 Rening av läkemedel, mikroplaster och andra föroreningar. 
 

M7 Riksintresse sjöfart 
De finns inga hamnar eller farleder i Mariestadsfjärden som utpekats som riksintressen. 
 

  

                                                 
19 IVL Svenska Miljöinstitutet. (2016). Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment. Report C 183.   
20 IVL Svenska Miljöinstitutet. (2014). Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk. Rapport B 2208.   
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Ändring av kommunens yrkande  

Kommunen ändrar sitt yrkande om tillståndsgiven anslutning till 30 000 pe. 
Kommunen har dock för avsikt att bygga ut reningsverket i två steg. Först från 22 000 
till 25 500 pe och sedan till 30 000 pe. Hur detta kan genomföras och vilka åtgärder 
som krävs redogörs för i Bilaga 3.5 till MKB, Utredning av åtgärder för uppdimensionering av 
Mariestads reningsverk. 

Här följer bakgrund och motivering till detta samt nödvändiga kompletteringar och 
ändringar av inkommen tillståndsansökan, m.m. 

Bakgrund och motivering 
Kommunens mål om 2 000 nya bostäder ska vara uppfyllt 2025, inte 2030 som anges i 
ansökan. Vid tiden då uppgifterna till tillståndsansökan sammanställdes fanns planer på 
byggnation av 430 nya bostäder. I dag har planer för ytterligare 600 bostäder tagits 
fram. Detta tyder på att kommunen verkligen agerar utifrån sin ambitiösa målsättning. 
Därför väljer kommunen också att ändra sitt yrkande avseende avloppsreningsverket i 
Mariestad.  

Komplettering av underlag – Utsläpp till vatten 
I avsnitt 6.3.5 och Tabell 23 i MKB redovisas nuvarande och möjliga framtida 
utsläppsmängder till vatten. Fortsatt verksamhet vid avloppsreningsverket medför 
fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten till Mariestadssjön i enlighet med nuvarande 
halter. Uppdimensionering av verket och tillkommande anslutningar kommer dock att 
medföra en ökning av utgående föroreningsmängder. 

Tabellen nedan är delvis en komplettering av Tabell 23 i MKB. Kolumnerna A – C 
visar utsläppshalter och –mängder som medelvärden för 2010 – 2014 (A – B) samt en 
beräkning av maximal tillåten utsläppsmängd med nuvarande dimensionering (7 600 
m3/d) och utsläppshalter enligt befintligt tillstånd (15 mg/l BOD7, 0,5 mg/l totalfosfor 
och 12 mg/l totalkväve) (C). Kolumnerna D – F visar beräknade utsläppsmängder med 
dimensionering för 30 000 pe (11 000 m3/d): beräknade mängder med utsläppshalter 
enligt medelvärden för 2010 – 2014 (D), med utsläppshalter enligt befintligt tillstånd (E) 
samt med yrkade utsläppshalter (8 mg/l BOD7, 0,3 mg/l totalfosfor och 12 mg/l 
totalkväve) (F). 
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Tabell 10 Utgående halter och mängder under 2010 – 2014 (A, B). Maximalt tillåtna utsläppsmängder med nuvarande 
dimensionering och utsläppshalter enligt befintligt tillstånd (C); framtida dimensionering och utsläppshalter enligt 2010 – 2014 
(D), befintligt tillstånd (E) respektive yrkande (F). 

 A B C D E F 

 
Halt  

2010-14 
Mängd  
2010-14 

Beräknad max. 
mängd med nuv. 
dimensionering 

och 
utsläppshalter 

enl. bef. tillstånd 

Beräknad 
mängd med 

dimensionering 
30 000 pe och 
utsläppshalter 

enl. 2010-14 

Beräknad max. 
mängd med 

dimensionering 
30 000 pe och 
utsläppshalter 

enl. bef. 
tillstånd 

Beräknad max. 
mängd med 

dimensionering 
30 000 pe och 

yrkade 
utsläppshalter 

 (mg/l) (ton/år) (ton/år) (ton/år) (ton/år) (ton/år) 

BOD7  3,1 10,1 41,6 12,4 60,2 32,1 

CODCr  40 121 194* 161 281*  281* 

P-tot  0,22 0,64 1,4 0,88 2,0 1,2 

N-tot  10 30 33 40 48 48 

NH4-N  2,8 8,1 - 11 - - 
*Högsta tillåtna utsläppshalt på 70 mg CODCr/l enligt NFS 2016:16 har använts för beräkningarna. 
 
En uppdimensionering till 30 000 pe i stället för 25 500 pe förändrar inte bedömningen 
att utsläppen från reningsverket även fortsättningsvis kommer ha liten påverkan på 
recipienten och att de inte påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer. 

Komplettering av underlag – dimensioneringsdata m.m. 
I tekniska beskrivningen och i miljökonsekvensbeskrivningen anges data för 
dimensionering för 25 500 pe. Se motsvarande data för dimensionering för 30 000 pe i 
Tabell 2 under L5 Komplettering av data ovan. 

De ändrade förutsättningarna motiverar också en revidering av beräkningen av maximal 
genomsnittlig veckobelastning, som finns i Tabell 15 i den tekniska beskrivningen. Se 
ny beräkning i Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 Beräkning av maximal genomsnittlig veckobelastning för Mariestads reningsverk. 

 Antal personekvivalenter 

Bofast befolkning 17 000 

Industribelastning 4 300 

Förväntad ökad belastning de närmaste 10 åren 5 400 

Säkerhetsmarginal  2 000 

Summa  28 700 

Avrundad summa 29 000 
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Komplettering av underlag – avfall, resurshushållning, avfall, transporter, lukt m.m. 
- Avfall: Mängderna slam, sand och rens ökar proportionellt mot anslutningen till 

verket.  

- Kemikalie- och energiförbrukning ökar proportionellt mot antalet anslutna 
personer. Mängden producerad biogas ökar också vilket innebär att mer värme 
kommer tillföras fjärrvärmenätet. 

- Transporter: Med dagens belastning är antalet transporter till/från verket cirka 4 
stycken per arbetsdag (230 arbetsdagar per år). Med en anslutning på 25 500 pe 
respektive 30 000 pe blir antalet transporter 4,7 respektive 5 stycken per arbetsdag. 
Antalet externslam-transporter, vilka utgör merparten av transporterna till/från 
verket, är oberoende av en framtida uppdimensionering av reningsverket. I och 
med anslutning av omvandlingsområden minskar dock antalet enskilda avlopp, 
vilket innebär viss minskning i uppkomsten av externslam.  

- Utsläpp till luft: I och med viss ökning i antalet transporter ökar också utsläppen 
till luft. En ökad produktion av biogas och dess förbränning har samma effekt. 

- Lukt: Problem med luktolägenheter från reningsverket föreligger inte i dag. 
Luktstötar kan uppstå i samband med hämtning av rötat slam men det utgör inte 
ett problem i dag. Det bedöms inte heller bli ett problem vid en 
uppdimensionering av verket. Om byggnationen av bostäder vid Katthavsviken 
blir av kommer slamhanteringen byggas in. Om bostäderna inte kommer till stånd 
bedöms inte en inbyggnad vara nödvändig. I dag hämtas rötat slam i snitt 3 gånger 
per vecka. Utifrån förväntade framtida slammängder21 skulle antalet 
slamhämtningar vid en dimensionering för 25 500 pe bli 3,5 stycken per vecka, och 
4 stycken per vecka vid en dimensionering för 30 000 pe. Ökningen i antalet 
rötslamhämtningar blir således begränsad och motiverar inte att slamhanteringen 
byggs in. 

Ställningstagande om samrådsförfarandet 
Genomfört samråd har utgått från en uppdimensionering till 25 500 pe. I 
samrådskretsen ingick ett antal myndigheter samt fastighetsägare inom 1 000 meters 
radie från reningsverket. Det får anses vara väl tilltaget. Skillnaderna för boende och 
verksamheter i området vid en uppdimensionering till 30 000 pe i stället för 25 500 pe 
bedöms inte vara betydande. Det mest konkreta är att vid en högre anslutning till 
reningsverket blir transporterna fler genom området. Men som konstateras ovan blir 
skillnaden mycket liten vid en dimensionering för 30 000 pe jämfört med 25 500 pe. 
Samma sak gäller förekomsten av lukt. I det genomförda samrådet har det inte heller 
inkommit synpunkter på lukt eller transporter i området. 

                                                 
21 Se kapitel 7 i Bilaga 3.5 till MKB, Utredning av åtgärder för uppdimensionering av Mariestads reningsverk. 



Sida: 29 (31) 
 
 

Myndigheter som bjudits in till samrådet har antingen valt att inte delta eller yttrat att de 
inte har något att erinra. Undantagen är Trafikverket och miljö- och 
byggnadsförvaltningen (idag verksamhet miljö och bygg) i kommunen. Trafikverket 
yttrar bara att byggnationer på reningsverksfastigheten inte får göras närmare än 30 
meter från närmsta spårmitt. Miljöförvaltningens yttrande är mer omfattande men det 
bedöms inte vara av sådan karaktär att en ytterligare uppdimensionering är av egentlig 
betydelse. 

Inga fastighetsägare (eller allmänhet) har inkommit med yttranden där de uttrycker att 
de själva störs av verksamheten vid reningsverket. 

Sammantaget bedömer kommunen inte att ett nytt samråd behöver genomföras med 
anledning av det ändrade yrkandet. 

Åtagande avseende genomförande 
Kommunen yrkar på att få igångsättningsmedgivande för att påbörja ombyggnation av 
reningsverket för uppdimensionering från 22 000 pe till 25 500 pe. När behovet finns 
för ytterligare kapacitet i verket genomförs uppdimensionering till 30 000 pe.  

Kommunen åtar sig att genomföra uppdimensionering till 30 000 pe innan det att 
inkommande belastning överstiger 25 500 pe, motsvarande en belastning av organiska 
ämnen mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD7) på 1 800 kg/dygn som 
årsmedelvärde. 

Yrkandets lydelse 
Yrkandets lydelse efter införda ändringar och kompletteringar i enlighet med vad 
kommunen angivit och motiverat i föreliggande komplettering av tillståndsansökan: 

Mariestads kommun yrkar med stöd av bilagda handlingar om tillstånd enligt 
miljöbalken till fortsatt drift samt utsläpp av avloppsvatten till Mariestadssjön, 
Vänern, vid avloppsanläggningen för rening av avloppsvatten på fastigheten 
Reningsverket 1, Mariestads kommun. Mariestads kommun yrkar om tillstånd till 
att driva anläggningen för en anslutning av högst 30 000 personekvivalenter (pe), 
motsvarande en belastning av organiska ämnen mätt som biokemisk 
syreförbrukning (BOD7) på 2 100 kg/dygn som årsmedelvärde.  

Vidare yrkar Mariestads kommun på att det inte ska fastställas någon skyddszon 
omkring reningsverket. 

Vidare yrkar Mariestads kommun om ett igångsättningsmedgivande för att snarast 
möjligt påbörja ombyggnationen av processen vid avloppsreningsverket för 
uppdimensioneringen från 22 000 pe till 25 500 pe. 



Sida: 30 (31) 
 
 

Vidare yrkar Mariestads kommun på att Miljöprövningsdelegationen överlåter åt 
tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor om det blir aktuellt att 
anlägga en ny utloppsledning. 

 
 

 

 

Johanna Klingborn   Michael Nordin 
Miljöingenjör VA-avdelningen  Teknisk chef 
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Beskrivning av alternativa lokaliseringar 
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskrivs alternativa lokaliseringar av Mariestads 
avloppsreningsverk liksom alternativa utsläppspunkter för renat avloppsvatten (sid. 30). MKB 
omfattar även redovisning av nollalternativet (MKB, sid. 28) och dess miljökonsekvenser (MKB, 
sid. 62).  

Befintlig lokalisering och alternativa lokaliseringar har bedömts utifrån samma kriterier, d.v.s. 
jämförelse i WebGIS, utdrag ur artportalen samt konsekvensbedömning i tabellform. 

Befintlig lokalisering 

 
Figur 1. Översikt av nuvarande lokalisering av Mariestads avloppsreningsverk (ungefärlig lokalisering 
rödmarkerad i figur). Utdrag WebbGIS (2017-10-09). 
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Figur 2. Utdrag artportalen (2017-10-05) Mariestads ARV (ungefärlig lokalisering rödmarkerad i figur). 
 

Tabell 1. Konsekvensbedömning av nuvarande lokalisering av Mariestads ARV. 

Kriterier Positiva förutsättningar och 
konsekvenser 

Negativa förutsättningar och 
konsekvenser 

Infrastruktur/närhet till väg 
Fungerande anslutningsvägar 
finns till verket. - 

Natur, Kultur & 
Friluftsintressen 

Inga skyddade områden eller 
objekt finns registrerade i 
länsstyrelsens WebbGIS. 

Vänen omfattas av utökat standskydd 
300 m, reningsverket ligger inom 300 
meter men omfattas inte av 
strandskydd, fornlämningar finns i 
närområdet men står inte i konflikt 
med reningsverket. 

Ev. Miljöpåverkan 
Inga rödlistade arter inom 
området finns rapporterade till 
artportalen. 

- 

Närboende - 

Idag ca 150 m, med framtida 
byggplaner ca 100 m till närmaste 
bebyggelse. Problem med lukt från 
reningsverket föreligger inte. 

Markanvändning 
Exploaterad industrimark. 

- 
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Alternativa lokaliseringar 
Alternativa lokaliseringar redovisas nedan. De tre alternativa lokaliseringarna har valts med 
utgångspunkt i följande kriterier: 

• Kommunägd mark 

• Max 5 km avstånd från befintligt reningsverk 

• Minst 300 meter men gärna 500 meter till närmaste bostadsbebyggelse, 
livsmedelsverksamhet m.m. 

 
Figur 3. Översiktskarta med befintligt reningsverk och alternativa lokaliseringar. 
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Alternativ 1 Sund 

 
Figur 4. Översikt av alternativ lokalisering 1. Sund, (ungefärlig lokalisering rödmarkerad i figur). Utdrag 
WebbGIS (2017-10-05). 

 

 
Figur 5. Utdrag artportalen (2017-10-05) Sund (ungefärlig lokalisering rödmarkerad i figur). 
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Tabell 2. Konsekvensbedömning lokalisering i Sund. 

Kriterier Positiva förutsättningar och 
konsekvenser 

Negativa förutsättningar och 
konsekvenser 

Infrastruktur/närhet till väg 
Närhet till E20 Ny väganslutning 

Natur, Kultur & 
Friluftsintressen 

Inga skyddade områden eller objekt 
finns registrerade i länsstyrelsens 
WebbGIS. 

Fornlämningar finns i utkanten 
av det aktuella området i öster. 

Ev. Miljöpåverkan 
Inga rödlistade arter inom området 
finns rapporterade till artportalen. 

Oklara 
grundläggningsförhållanden. 

Närboende 
>500 meter till bostäder. 

- 

Markanvändning 
Jordbruksmark. Jordbruksmark som övergår till 

hårdgjord yta. 
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Alternativ 2 Muggebo 

 
Figur 6. Översikt av alternativ lokalisering 2. Muggebo, (ungefärlig lokalisering rödmarkerad i figur). Utdrag 
WebbGIS (2017-10-05). 
 

 
Figur 7. Utdrag artportalen (2017-10-05) Muggebo (ungefärlig lokalisering rödmarkerad i figur). 
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Tabell 3. Konsekvensbedömning lokalisering i Muggebo. 

Kriterier Positiva förutsättningar och 
konsekvenser 

Negativa förutsättningar och 
konsekvenser 

Infrastruktur/närhet till väg 
Närhet till E20 och Marieforsleden Ny väganslutning 

Natur, Kultur & 
Friluftsintressen 

Inga rödlistade arter finns 
registrerade i artportalen 

Påverkan på motocross-spår i 
området 

Ev. Miljöpåverkan 
Närområdet är i anspråkstaget av 
avfallsanläggning och det berörda 
skogsområdet redan påverkat.  
 

Lakvattenutlopp från närliggande 
avfallsanläggning, oklara 
grundläggningsförhållanden 

Närboende - 
350 meter till närboende 
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Alternativ 3 Sandbäcken 

 
Figur 8. Översikt av alternativ lokalisering 3.Sandbäcken, (ungefärlig lokalisering rödmarkerad i figur).  
 
 

 
Figur 9. Utdrag artportalen (2017-10-05) Sandbäcken (ungefärlig lokalisering rödmarkerad i figur). 
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Tabell 4. Konsekvensbedömning lokalisering i Sandbäcken. 

Kriterier Positiva förutsättningar och 
konsekvenser 

Negativa förutsättningar och 
konsekvenser 

Infrastruktur/närhet till väg 
Närhet till E20 Ny väganslutning 

Natur, Kultur & 
Friluftsintressen 

- 

Vid rasplatsen Sandbäcken finns en 
Skogsalm, klassad som CR, Akut 
Hotad. Påverkan på motionsspår i 
området. 
 

Ev. Miljöpåverkan - 
Oklara grundläggningsförhållanden. 

Närboende - 
350 meter till närboende. 
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Bedömning av kostnader för att flytta reningsverket 
I Bilaga 1.1 redovisas en kostnadsbedömning för ett nytt avloppsreningsverk med 
gasproduktion för 25 500 pe. Kostnaden ligger på strax under 300 Mkr. De uppskattade 
kostnaderna för ett nytt avloppsreningsverk för 30 000 pe finns i tabell 17 i MKB. Kostnaden 
ligger på 350 Mkr. 

Kostnader tillkommer för pumpstation vid befintligt avloppsreningsverk och ledningsdragning 
mellan pumpstation och nytt verk. Lösningen bygger på att en pumpstation byggs där befintligt 
reningsverk ligger och att allt avloppsvatten pumpas till det nya reningsverket. Ledningar för det 
renade vattnet, som leds tillbaka till befintlig utsloppsledning, läggs i samma ledningsgrav. En 
ledningsdragning på ca 2,5 km har använts för beräkningarna. De utredda 
lokaliseringsalternativen enligt nedan kan ligga på avstånd från reningsverket som innebär 
ledningsdragning av annan längd.  

De sammantagna kostnaderna för ett nytt avloppsreningsverk för 25 500 pe bedöms till cirka 
350 Mkr. Motsvarande kostnad med ett verk för 30 000 pe bedöms till cirka 400 Mkr. 
 

Tabell 5. Sammanställning av kostnader för att flytta Mariestads reningsverk. 

 Kostnader (25 500 pe) Kostnader (30 00 pe) 

Nytt reningsverk 300 Mkr 350 Mkr 

Pumpstation vid befintligt 
reningsverk 

20 Mkr 20 Mkr 

Ledningsdragning mellan 
pumpstation och nytt 
reningsverk (ca 2,5 km) 

23 Mkr 23 Mkr 

Summa 343 Mkr 393 Mkr 

 
Utöver detta tillkommer kostnader för ny anslutning av infrastruktur till avloppsreningsverket.  
 

Sammanfattning 
Att flytta ett reningsverk innebär alltid en mycket stor kostnad. De utredda alternativen är 
potentiellt bra lokaliseringar för ett reningsverk. Men med hänsyn till att nuvarande lokalisering 
av reningsverket bedöms vara lämplig och att kostnaderna förknippade med en flytt av verket är 
mycket stora, anses inte en omlokalisering av verksamheten vara rimlig.  
 
 



KOSTNADSBEDÖMNING, 
NYTT ARV 25.500 pe

Byggnadsdel Antal Enhet Kapacitet Pris/ enhet Pris Kommentar

Bygg & mark

Rensgallerkanaler            2 000 000 kr 
Nytt sandfång 150 m3            5 000 kr               750 000 kr 
Byggnad för grovrening 250 m2          14 000 kr            3 500 000 kr 

Försedimentering 1180 m3            2 700 kr            3 186 000 kr Platsgjuten
Överbyggnad, försed 300 m2          10 000 kr            3 000 000 kr 3,5 m rumshöjd

Biobassänger 7200 m3            2 700 kr           19 440 000 kr Platsgjuten
Mellansedimentering 3270 m3            2 700 kr            8 829 000 kr Platsgjuten

Överbyggnad, biobassänger 1800 m2          10 000 kr           18 000 000 kr 3,5 m rumshöjd

Överbyggnad, mellansed 860 m2          10 000 kr            8 600 000 kr 3,5 m rumshöjd
Durktäckning biobassänger 1800 m2            2 000 kr            3 600 000 kr 
Maskin- och elbyggnad, 
biosteg

350 m2          14 000 kr            4 900 000 kr 

Flockning 441 m3            2 700 kr            1 191 000 kr Platsgjuten
Slutsedimentering 2850 m3            2 700 kr            7 695 000 kr Platsgjuten
Överbyggnad, flockning och 
slutsed

1000 m2          10 000 kr           10 000 000 kr 3,5 m rumshöjd

Slamlager 400 m3            2 700 kr            1 080 000 kr 
Slamlager, förtjockat 200 m3            2 700 kr               540 000 kr 
Rötkammare 900 m3            2 700 kr            2 430 000 kr 
Rötslamlager 200 m3            2 700 kr               540 000 kr 
Gasklocka: Duk över 
rötslamlager

50 m2            3 000 kr               150 000 kr 

Maskinbyggnad, slam 400 m2          14 000 kr            5 600 000 kr 

Personal- och 
administrationsbyggnad

250 m2          25 000 kr            6 250 000 kr 

Ledningar i mark inom 
området

           3 000 000 kr 

Körytor, markplanering vid 
nya delar

3000 m2               250 kr               750 000 kr 

Delsum Bygg & mark         115 050 000 kr 

Vent, värme, VS 15%            8 050 000 kr av byggnader

Maskininstallation           58 700 000 kr 

El och automation 35% av 
maskin

          20 545 000 kr av maskin

OF 15%           30 355 000 kr 

Datum / Date

2017-10-09

Ändr / Rev

Status-ersätter / Replace

Koncept

Upprättad av / Issued by

Esbjörn Öhrström

Kontrollerad av / Checked by

Aleandra Rixen

Godkänd av / Approved by

Uppdrag / Assignment
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Beställare/Client

Mariestads kommun

Uppdragsnr./Reference No

13002387-001

Sida / Page

Ändr. / Rev

mpjokl0331
Textruta
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Entreprenadkostnad         232 700 000 kr 

Proj, byggledning, kontroll 25%           58 175 000 kr 

290 875 000 krAnläggningskostnad
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BILAGA 2 – Kostnader och miljöaspekter för avancerad 
reningsteknik 
 

Följande är en sammanställning baserad på uppgifter från IVL-rapporten Tekniska lösningar för 
avancerad rening av avloppsvatten1. 

                                                 
1 Tekniska lösningar för avancerad rening av avloppsvatten. Nr C 235. Baresel, C., Magnér, J., Magnusson, K., Olshammar, M. 
IVL Svenska Miljöinstitut, 2017. 



 



Sida: 2 (3) 
 

Kostnader 
Dimensionering av de olika tekniska lösningarna baseras på en medelbelastning som grundar sig på ett genomsnittsflöde på 150 m3/(pe år). Inga 
maximala eller minimala flödesbelastningar har särskilt tagits med i dimensioneringen. Kostnadsberäkningarna baseras på detta dimensioneringsflöde. 

Kostnadsberäkningarna baseras på offerter och underlag från olika företag och projekt. 

Utökad eller separat slamhantering har inte tagits med i kostnadsberäkningarna och behöver framförallt beaktas vid användning av PAK och 
kompletterande UF. 

Tabell 1 Kostnader för avancerade reningstekniker. Kostnaderna avser anläggningsstorlek 20 000 personekvivalenter. 

Reningsteknik/-kombination Installationskostnad 
CAPEX (Mkr) 

Annuitetskostnad** 
CAPEX (Mkr/år) 

Driftkostnad 
OPEX (Mkr/år) 

Totalkostnad*** 
(kr/m3) 

Dominerande kostnader 

Ultrafiltrering (UF) 17 - 25 1,3 – 1,9 0,8 – 1,6 0,7 – 1,1 Elkostnad vid drift, membranbyte 

Ozonering (O3) 3,4 - 9 0,3 – 0,7 0,4 0,23 – 0,35 Elkostnad vid drift, flytande syre 

Biologiskt aktiva filter (BAF) 7,5 0,7 0,9 0,5 – 0,8 Filterbyte 

Pulveriserat aktivt kol (PAK) 0,25 0,02 2 0,6 Förbrukning aktivt kol 

Granulerat aktivt kol (GAK) 7,5 0,5 1,6 0,7 - 1 Förbrukning aktivt kol 

PAK-UF * 
25 1,8 3,1 1,6 

Förbrukning aktivt kol, elkostnad vid drift, 
membranbyte 

O3-BAF(GAK) 11 – 16,5 0,8 – 1,2 1,2 0,75 Förbrukning aktivt kol  

UF-BAF(GAK) * 
22 -32 1,6 – 2,4 1,7 – 2,5 1,2 – 1,9 

Förbrukning aktivt kol, elkostnad vid drift, 
membranbyte  

UF = ultrafiltrering, GAK = granulerat aktivt kol, PAK = pulveriserat aktivt kol, BAF = biologiskt aktivt filter, O3 = ozonering, PAK-UF = teknikkombination PAK och UF, O3-BAF(GAK) = teknikkombination O3 och BAF med GAK 
som filtermaterial, UF-BAF(GAK) = teknikkombination UF och BAF med GAK som filtermaterial. 
 

* Kombinationen har inte testats i fullskala 
** Investeringstid 20 år 
*** Summan av annuitetskostnader och årliga driftkostnader som delas med det totala årliga behandlade vattenflödet genom reningsverket. 
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Miljöaspekter 
Införande av ultrafiltreringsteknik innebär en ökad kemikalieanvändning i samband med rengöring av membran. Tekniker som inkluderar aktivt kol 
medför miljöpåverkan i och med dess produktion.  

Tabell 2 Sammanställning av några miljöaspekter förknippade med avancerade reningstekniker. 

Reningsteknik/-kombination Skapar en restprodukt som skapar 
hanteringsproblem 

Elförbrukning i drift 
(kWh/m3) 

Riskbedömning arbetsmiljö 

Ultrafiltrering (UF) Nej 0,1 – 0,5 Vissa problem. Hantering av kemikalier för membrantvätt. 

Ozonering (O3) Ja (transformationsprodukter bildas 
vid ozonering) 

0,1 – 0,3 Vissa problem. Risker förknippade med ozon, brand- och 
explosionsrisk (hantering flytande syre). 

Biologisk aktiva filter (BAF) Nej <0,1 Inga problem.  

Pulveriserat aktivt kol (PAK) Ja (kolet tillsätts i biosteget och 
blandas med slammet) 

0,01 – 0,05 Vissa problem. Brand- och explosionsfaror (dammbildning). 

Granulerat aktivt kol (GAK) Nej (kolet i filterbädden byts ut, 
regenereras och används igen) 

<0,1 Inga problem. Ev. dammbildning. 

PAK-UF * Ja (kolet tillsätts i biosteget och 
blandas med slammet) 

0,1 – 0,55 Vissa problem. Brand- och explosionsfaror (dammbildning), hantering 
av kemikalier för tvätt av UF-membran. 

O3-BAF(GAK) Nej (kolet i filterbädden byts ut, 
regenereras och används igen) 

0,1 – 0,3 Vissa problem. Risker förknippade med ozon, brand- och 
explosionsrisk (hantering flytande syre). Ev. dammbildning (GAK). 

UF-BAF(GAK) * Nej (kolet i filterbädden byts ut, 
regenereras och används igen) 

0,1 – 0,5 Vissa problem. Hantering av kemikalier för tvätt av UF-membran. Ev. 
dammbildning (GAK). 

UF = ultrafiltrering, GAK = granulerat aktivt kol, PAK = pulveriserat aktivt kol, BAF = biologiskt aktivt filter, O3 = ozonering, PAK-UF = teknikkombination PAK och UF, O3-BAF(GAK) = teknikkombination O3 och BAF med GAK 
som filtermaterial, UF-BAF(GAK) = teknikkombination UF och BAF med GAK som filtermaterial. 
 

* Kombinationen har inte testats i fullskala 
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Dagvattenhantering och 
avlopp 

Beskrivning 

Kommunen ansvarar för allmän vatten- och 

debitering av avgifter samt att förse abonnen-
ter med information. Kommunens ansvar för 

särskilda avgränsade områden – verksam-

 

både spill- och dagvattenanslutningar på dessa 
ledningar. Andra delar av ledningsnätet består 

Länsstyrelsens perspektiv
Avloppssystemen belastas kraftigt i ett föränd-
rat klimat på grund av ökade regnmängder 
och en omfördelning av regn till höst, vinter 
och vår när avdunstningen är låg och mar-
ken är vattenmättad. Extrema skyfall innebär 
att ledningarna blir överbelastade. Riskerna 
för bakåtströmmande vatten med källaröver-
svämningar som följd ökar, liksom bräddning 
av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker. 
Avledning av dagvatten försvåras om reci-
pienten dämmer längre in i systemen. Höjda 
vattennivåer kan innebära problem (Länssty-
relsen 2010)
 
Konsekvenser i Mariestads kommun

i tätorten och har sin utsläppspunkt i Vänern. 
På spillvattenledningsnätet och i avlopps-

och Vänern). Vissa äldre delar av nätet som 
utgörs av kombinerade ledningar är konstru-
erade så att de är beroende av bräddning till 

-
ningsvis är dagvattennätet i Mariestad uppde-

och Vänern. Vissa delar av dagvattenlednings-
nätet i centrala Mariestad får problem med 

enskilda avloppsanläggningar. Flera av dessa 
avloppsanläggningar tillsammans med enskil-
da dagvattenlösningar ingår ofta i olika enskil-

-

att t.ex. åkermark ibland får översvämmas 

för källaröversvämningar. Då det allmänna 
dagvattenledningsnätet är anslutet och belastar 
ett nedströms beläget dikningsföretag utanför 

Reningsverket i Mariestad

-

-
vattnet från övriga VO pumpas till Ma-

 

Det allmänna avloppsledningsnätet delas 

anslutning till avloppsreningsverk och 
dagvattenledningsnät med olika utlopp till 
recipient. I Mariestad är vissa äldre delar av 
spillvattenledningsnäten kombinerade led-
ningsnät vilket innebär att det förekommer 
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Textruta
BILAGA 3



KLIMATANPASSNINGSPLAN

MARIESTADS KOMMUN 2017

84

lokala förutsättningarna som råder i respektive 
VO. Dagvattenavrinningen från VO anpassas 
efter det rådande reglerings- och dikningsföre-

Pumpstationer

-

något som i sin tur kan leda till källarö-

-

reningsverket i Mariestad . Konsekvenserna 
ser olika ut för de olika pumpstationerna och 
förändras med översvämningsnivå i Vänern. 

VA-avdelningen inom ramen för klimatan-
passningsarbetet. 

Pumpstationer påverkas också av intensiva 

mängd vatten stationerna kan hantera. Det le-
der till bräddning av orenat avloppsvatten till 
dagvattennätet eller recipienter vilket bland 

-

-

den stora pumpstationen i Hassle. 

Avloppsreningsverk
En generell konsekvens för alla ARV är att de 

överbelastade och bräddning av avloppsvat-
ten sker till dagvattennätet eller till recipien-

är påkopplat på spillvattennätet. Reningskrav 
på avloppsverk kommer vara svåra att uppnå 
under de här perioderna samtidigt som risken 

Reningsverket i Mariestad. VId översvämningen år 2000/2001 slutade reningsverkets breddledning att fungera, 
vilket ledde till att avloppsvatten och slam rann ut i området. 
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avloppsvatten. 
 
En generell positiv konsekvens av klimat-
förändringarna är att högre medeltemperatur 
innebär effektivare kväverening. En högre 
temperatur innebär nämligen att de mikroor-
ganismer som behövs för kväverening förökar 
sig mer och blir mer effektiva.Negativa kon-

nedan.

Reningsverket i Mariestad får stora svårig-
heter med att transportera bort renat avlopps-

visade sig vid översvämningen i Vänern år 

-
nar på området.  Reningsverkets bräddledning 
fungerade inte och åtgärder var tvungna att 

bakvägen.  Vattenmängderna ledde till att 
avloppsvatten och slam rann ut på området. 
Reningsprocessen försämrades med icke 

nivåer i Vänern ger olika stora negativa effek-

nedan. 

dagens lösning med utloppsledningen med 

för översvämning av källare i maskinhallen. 
Därutöver riskeras översvämningar i andra 

fastigheter på grund av risk för dämning i 
avloppsledningarna innan verket. 

dagvattenledningarna och bräddledningarna 

punkterna i området reningsverket ligger i. 

-

-
ständigt och avloppshanteringen i Mariestad 
kommer inte längre att fungera. Det kommer 
också vara svårt att komma fram till anlägg-
ningen med fordon.

-
serna att det kommer att dämma upp utanför 
verket i samlingsbrunnen.  Det blir svårt att 
få bort det renade avloppsvattnet från om-

-
es i verket från utloppsledningen som går 
till Vänern. Vid dimensionerande nivå plus 
vindpåverkan skulle området runt verket bli 
översvämmat.

drabbas av att reningsverkets område över-

svårt att ta sig till verket samt att utloppsled-
ningen kommer ligga under vattennivå. 
Bräddledningen kommer förmodligen inte att 

ökar nämnda problem i omfattning.

Ledningsnät
Ett antal negativa konsekvenser uppstår på 

-
temen kommer att överbelastas mer frekvent 
på grund av ökade regnmängder. Det är 

”Reningsverket i Mariestad får stora 
svårigheter med att transportera 
bort renat avloppsvatten vid höga 
flöden i Vänern”
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-
tenmättad mark som påverkar ledningsnäten 
negativt. Fortsättningsvis blir även höga ni-

är det ledningsnäten i Mariestads tätort och 

problem i form av bakåtströmmande vatten 
i bräddledningar i närliggande VA-verksam-
hetsområden.

Ytterligare konsekvenser är  de kortvariga 
-
-

översvämningar och ökad bräddning från 
spillvattennäten. Bräddning från spillvattnet 
till dagvattnet inträffar på det kombinerade 
ledningsnätet och om dagvattennätet redan 
är överbelastat riskerar källare att översväm-

beroende av bräddning för sin funktion att 
avleda både spill- och dagvatten. Bräddning 

recipienter såsom Vänern och de vattendrag 
som brädd- och dagvatten leds ut i.   

-
-

tem kan källaröversvämningar inträffa på hus 
med dränering kopplad till dagvattennätet om 
det saknas bakvattenlås på servisledningen.  
Hus med dränering anslutet till spillvatten-
nätet kan också få problem om fastigheten 

-
neringarna.

I extrema fall kan dikningsföretag utanför 
VO överbelastas av tillrinningen från kom-

-

Hamnen i Mariestad. Till följd av tunga skyfall drabbades Mariestad av stora översvämningar år 2004.
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-

påverkar det allmänna spillnätet i områ-

kan ske. Beroende av statusen på det enskilda 
dagvattenlösningarna i området kan också 
källaröversvämningar inträffa. 

under vissa delar av året medföra ett minskat 
-

kade driftkostnader på exempelvis pumpsta-
tioner. 

Avslutningsvis är det viktigt att konstatera att 
hantering av dagvatten både idag men fram-
förallt i en framtid med mer nederbörd inte 

-
tet. Istället måste åtgärder genomföras som 

ledningsnätet.
     
Påverkan på ledningsnätet på grund av 
ökad period med vattenmättad mark

ökat inläckage till både spill- och dagvatten-
näten via otäta ledningar och brunnar samt en 
ökad tillrinning från anslutna husdräneringar. 
Detta medför nedsatt kapacitet då lednings-

Ledningarnas buffringsförmåga blir nedsatt 

skulle inträffa.

också en ökad belastning på pumpstationer i 
spillvattennätet samt på avloppsreningsver-
ken.

i vattendrag

till ledningsnäten och en ökad tillrinning från 

” Det bör göras en skyfallsanalys för 
tätorten där hydrauliska förhållan-
den på spill- och dagvattennäten 
visas”

husdräneringar i utsatta områden. Bräddled-
ningar riskerar också att få bakåtströmmande 

-
versvämningar. 
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Säkra bräddpunkter på led-
ningsnätet och vid pumpsta-
tioner.

Säkerställa förmåga att snabbt kunna 
göra nödvändiga åtgärder. Visst mate-
rial kan annars vara svårt att få tag på 
om flera kommuner har samma behov 
vid samma tillfälle.

Efter 
faststäl-
lande 
av rutin 
ovan

Åtgärder - dagvattenhantering

Förrådshåll/ säkerställa att 
proppar, pumpar och invall-
ningsmaterial finns tillgäng-
liga

Vid nybyggnation bygga 
underjordiska avloppsmagasin 
som avlastar spillvattennätet.

Minskade källaröversvämningar. Bätt-
re reglerat flöde till pumpstationer 
och reningsverk. Minskad bräddning.

Permanenta pumpstationer/
slussluckor på vissa
dagvattennät som måste
proppas vid hög sjönivå.
T.ex. dagvattenutlopp som
servar området kring avloppsre-
ningsverket och Katthavet.

Säkerställer avledning av dagvatten 
vid hög sjönivå. Förrådshållning av 
externa pumpar och proppar behövs
inte i samma utsträckning.

Fastställa rutin för åtgärder på 
ledningsnätet vid hög sjönivå 
i Vänern

Tydliggöra ansvar inom VA- avdel-
ningen.  Förutse och lista vilka VA- 
objekt som berörs (brädd- punkter 
på ledningsnät och pumpstationer). 

Rutinmässigt lyfta fram 
klimatfrågan vid all lednings-
förnyelse.

Kostnaderna för att klimatanpassa 
ledningsnäten och områdena hålls 
nere.

Löpan-
de från 
2017

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Lö-
pande 
från 
2017

1

2

3

4

1

2

3

4

Från 
2017

2017

0-5 år

Anpassningsåtgärd Åtgärdens syfte

 
Genom- 
förande

Ansvarig för  
beslut &  

genomförande Prioritering

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 
& planavdelningen 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Syftet är att säkra bräddpunkterna 
(spillvattennätet) mot bakåtström-
mande sjövatten vid hög vattennivå 
i Vänern. Prioriteringsordningen blir 
efter fastställd rutin .
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Fysisk åtgärd Kunskapsinhämtning Styrning & planering

2017

1

2

3

4

Vid 
revi-
dering  
av VA-
plan

1

2

3

4

1

2

3

4

0-5 årKommunens dagvattenpolicy 
anpassas efter respektive 
berörd avdelning inom kom-
munen

Förtydligande hos respektive avdel-
ning hur just dom kan arbeta med 
dagvattenpolicyn

Införa "klimatanpassning" 
som en punkt vid förnyel-
seprojekt i projektorgani-
sationen inom VA-avdel-
ningen

Klimatfrågan kommer att beaktas i 
samtliga av Gata/VA- avdelningens 
om- och nybyggnationer. Även 
externa konsulter upplyses.

För in klimatperspektivet vid re-
videring av VA-planen. Bör leda 
till att vid fastställande av nya 
VO eller utbyggnad av befintli-
ga VO måste områdets framtida 
dagvattenhantering klargöras.

Att även dagvatten- hanteringen 
planeras. Tydliggöra eventuella fram-
tida behov av att VA- huvudmannen 
övertar ansvar för enskilda dagvatten- 
anläggningar. 

Anpassningsåtgärd Åtgärdens syfte

 
Genom- 
förande

Ansvarig för  
beslut &  

genomförande Prioritering

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Kommunfull-
mäktige

Avdelning: Vatten och avlopp 
& Gata och park 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp & Gata och park

Avdelning: Sektor samhälls-
byggnad 

Beslutsorgan: Kommunfull-
mäktige
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Åtgärder - Avlopp

Fysisk åtgärd Kunskapsinhämtning Styrning & planering

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ny utloppsledning från Ma-
riestads avloppsreningsverk

Minskad risk att området blir över-
svämmat av avloppsvatten och att 
reningsverket slås ut.

0-5 år

Minskad risk att området blir över-
svämmat av avloppsvatten och att 
reningsverket slås ut genom att me-
kanisk kunna avleda avloppsvatten 
från reningsverket.

Mekanisk utpumpning av 
det renade avloppsvattnet 
från Sjötorps ARV vid höga 
nivåer i Vänern

För att minska inflödet av vat-
ten till AVR måste spill- och 
dagvattensystem renoveras 
och/eller byggas ut i snabbare 
takt.  

Minska risk för överbelastning vid 
skyfall

Löpande

0-5 år

Gör beredskapsplan för höga 
nivåer i Vänern och flöden i 
Tidan

0-5 år

Vid ombyggnationer och 
renoveringar av AVR bör kli-
matförändringarna vara del i 
analysen för beslut om höjning 
av verkens kapacitet.

Minska risk för överbelastning vid 
skyfall

Löpande

Anpassningsåtgärd Åtgärdens syfte

 
Genom- 
förande

Ansvarig för  
beslut &  

genomförande Prioritering

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Kommunsty-
relsen

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Avdelning: Vatten och avlopp 

Beslutsorgan: Vatten och 
avlopp

Minska risk för översvämmningar 
liksom bräddning vid skyfall. 
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Natura 2000-områdena Onsö (SE0540332) och 
Gamla Ekudden (SE0540101) 
Beskrivningarna av Natura 2000-områdena Onsö och Gamla Ekudden samt särskilt 
skyddsvärda arter och naturtyper inom området är hämtade ur respektive bevarandeplaner1, 

2 för områdena, Naturvårdsverkets hemsida med information om skyddad natur3 samt 
Naturvårdsverkets art- och naturtypsvisa vägledningar4. 

Onsö utgör Natura 2000-område enligt fågeldirektivet. Gamla Ekudden utgör Natura 
2000-område enligt habitatdirektivet.  

Områdesbeskrivning Onsö 
Natura 2000-området som också ingår i naturreservatet Onsö är beläget i Vänern strax 
väster om Dillö, ca 1 km nordväst om Mariestad, och skiljs från det sammanhängande 
komplexet Torsö-Fågelö-Dillö av ett sund – Onsösundet. Ön är relativt kuperad jämfört 
med andra öar i Vänern, centralt på ön finns större eller mindre svackor där våtmarker och 
klibbalsumpskogar har utbildats. Tvärs över Lille Märren på södra delen av ön finns också 
en spricka i berggrunden som tidigare sannolikt varit helt vattenfylld. På öns västra och 
norra sida finns en hel del små öar och skär. Naturen på Onsö är varierad och man hittar 
här flera olika naturtyper. Viktigast av dessa är de åldriga barrskogarna som dominerar på 
ön. Längs öns kanter finns främst hällmarkstallskog på bergimpediment. Tallskogen är rik 
på gamla tallar med grova grenar och platta kronor. Dessa träd är viktiga för rovfåglar. 
Höga naturvärden finns också associerade med öns lövdominerade miljöer. Framför allt 
gäller detta de ekhagar som finns på öns södra del. Äldre, vidkroniga ekar förekommer 
allmänt i dessa skogar och i områdets norra del finns även ett par gamla hamlade lindar.  

                                                      
1 Bevarandeplan för Natura 2000-område – SE0540332 Onsö. Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2017-06-16. 
2 Bevarandeplan för Natura 2000-område – SE0540101Gamla Ekudden. Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2005-08-15. 
3 Naturvårdsverkets hemsida med information om skyddad natur: skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
4 Art- och naturtypsvisa vägledningar – Fåglar 1, 2 och 3 samt Vägledning för svenska arter i habitatdirektivets bilaga 2. 
Naturvårdsverket; www.naturvardsverket.se 

http://www.naturvardsverket.se/
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Utanför Onsö finns såväl på västra som på norra sidan mer eller mindre kala fågelskär. På 
några av dem som i stort sett saknar vegetation finns större eller mindre kolonier av 
häckande vitfågel, exempelvis havstrut, skrattmås, fiskmås, silvertärna och fisktärna. I 
skydd av dessa kolonier kan även arter som storlom häcka. Några av de viktigaste skären är 
belägna väster om Onsö, utanför "Armhålan". I många vikar på öns södra, sydvästra och 
norra del finns stora långgrunda strandängar och/eller områden med bladvass och annan 
vattenvegetation, bl.a. på öns sydsida vid Lilla och Stora Tuvet. Dessa har områden har ett 
högt värde för fågellivet. De lummiga områdena med vass och flytbladsvegetation skapar 
här förutsättningar för en lång rad arter både då det gäller att hitta skydd och föda. 
Betesdjuren på ön vistas gärna i vassarna och skapar en variation med kortbetade markytor, 
blå bård och mer högvuxna vasspartier.  

Området ligger inom riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv och yrkesfiske sjöar. 

Beskrivning av särskilt skyddsvärda arter 

Utpekade arter inom Natura 2000-området utgörs av två fågelarter (Storlom och Fisktärna). 
Arternas ekologiska behov samt hotbild sammanfattas nedan. 

A002 - Storlom, Gavia arctica:  
Ekologiska behov 
Områden med minimal mänsklig störning under häckningsperioden (maj-juli/augusti) med 
tillgång till lämpliga bytesdjur (fisk samt i viss mån vatteninsekter). 
Lämpliga boplatser utgörs av öar, särskilt mindre holmar och skär, belägna i klar-
vattensjöar (oligotrofa och mesotrofa). 
 
Hotbild 
Mänsklig störning under häckningstid ökar risken för äggpredation. Onaturliga 
vattenståndsvariationer kan omintetgöra eller försena häckningen. Inverkan av miljögifter 
kan inte uteslutas. 
 
A193 - Fisktärna, Sterna hirundo 
Ekologiska behov 
Tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt störningsfria 
häckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden. 
 
Hotbild 
Ökad båttrafik och expanderande friluftsliv. Ohävd och igenväxning. Lokalt kan förekomst 
av mink leda till att kolonier försvinner. Exponering för miljögifter. 

Områdesbeskrivning Gamla Ekudden 
Ekudden utgörs av en flack udde i Vänern, som i öster begränsas av Tidans utlopp i sjön. 
Den del av udden som ingår i Natura 2000-området är skyddad som kommunalt 
naturreservat. Den betas med nötkreatur och är bevuxen med ett blandbestånd av ek och 
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al, med inslag av bland annat björk och tall. Flera av ekarna är mycket grova och har hög 
ålder och därmed ett stort naturvärde. De långgrunda stränderna är viktiga rastlokaler för 
fåglar, framför allt vadare. Även en bit av Vänern ingår i Natura 2000-området. Vänern är 
reglerad och vattenståndsvariationen är ganska stor (ca 1,3 m), vilket är negativt för fåglarna 
som häckar på strandängarna. Området har restaurerats under vintern 2002-2003, dels för 
att friställa och gynna äldre ekar, dels för att återskapa större arealer öppna strandängar (de 
var tidigare kraftigt igenvuxna med vass). På före detta åkermarker söder om området har 
betade våtmarker återskapats för att gynna fågellivet. I närheten av området finns flera 
partier med igenvuxna före detta hagmarker ganska rika på ek. Det är viktigt att även dessa 
ekområden bevaras, för att gynna de arter som är knutna till förekomsten av äldre ekar. 
Området är ett viktigt rekreationsområde för de boende i Mariestad. 

Beskrivning av särskilt skyddsvärda naturtyper 

De Natura 2000 naturtyper som finns inom området är: Naturligt näringsrika sjöar, Oligo-
mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder, 
Fuktängar med blåtåtel eller starr, Trädklädd betesmark. Dessa naturtyper beskrivs 
översiktligt nedan. 
 
3150 Naturligt näringsrika sjöar: Viktiga strukturer och funktioner i naturligt 
näringsrika sjöar (naturligt eutrofa sjöar med nate eller dybladsvegetation) är en 
varierad och zonerad vegetation i vatten och på stranden, fria vandringsvägar i 
anslutande vattensystem, naturliga vattenståndsvariationer/opåverkad hydrologi 
och en god vattenkvalitet. Hotbilden för naturtypen utgörs bland annat av 
reglering/utjämnade vattenståndsamplituder, närsaltstillförsel och minskad/ 
utebliven hävd. 
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3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder: Generellt sett utgörs naturtypen av näringsfattiga eller svagt 
näringsrika sjöar med förekomst av flacka, ibland betespräglade, stränder och grunda 
bottnar. Vattenvegetationen på de grunda bottnarna består av perenn kortskottsvegetation 
och på blottlagda stränder och bottnar förekommer lågvuxen annuell pionjärvegetaion. 
Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen.6410 Fuktängar med blåtåtel 
eller starr: Generellt sett utgörs naturtypen av hävdpräglade fuktängar med blåtåtel eller 
starr. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet, men kan vara stadd i 
igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0-30 
%. Hävdgynnade arter skall finnas. Två undertyper finns:  
6410 a) Fuktängar på neutrala till alkaliska, kalkrika jordar med ett varierande 
vatteninnehåll, ofta relativt artrika. Här ingår bl.a. ”kalkfuktängen”. 6410 b) Fuktängar på 
surare jordar, ibland torvrika, med blåtåtel, tåg- och starrarter. Typen varierar beroende på 
hävd och hävdintensitet. Naturtypen är känslig för igenväxning, förändrad hydrologi och 
näringstillförsel som t.ex. ett ökat kvävenedfall. De betade öppna strandängarna på Gamla 
Ekudden räknas till den här naturtypen. Här finns bl.a. strandbräsma som är rödlistad som 
sårbar.  
 
9070 Trädklädd betesmark: Generellt sett förekommer naturtypen på fastmark och är torr-
blöt och näringsfattig- näringsrik. Naturtypen ska ha en lång hävdkontinuitet så väl som 
trädkontinuitet och inslag av gamla träd ska finnas. Bete förekommer normalt i naturtypen. 
Området ska hysa en från naturvårdssynpunkt värdefull artstock knuten till betespåverkan i 
fältskiktet och/eller till solbelysta hagmarksträd. Värden knutna till beteshävd finns kvar. I 
hagmarkerna dominerar lövträd, ofta ek och björk men även lind, ask och i vissa fall tall 
förekommer. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är särskilt värdefulla 
eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrupper. Antalet rödlistade arter som är 
knutna till naturtypen är högt.  
 
Naturtypen utgörs på Gamla Ekudden av ekhagmarker, som i fuktigare partier har stora 
inslag av medelålders al. De största naturvärdena är knutna till ekarna. En uppskattning har 
gjorts att generellt finns i Sverige omkring 400-500 lav- moss- och svamparter som lever på 
ekar och 800-900 olika insektsarter. Eftersom de flesta av dessa arter är beroende av att 
ekarna står ljusöppet, är naturtypen känslig för igenväxning. Även den hävdgynnade 
kärlväxtfloran är beroende av ljus. Det är nödvändigt att det finns träd i olika åldrar så att 
det finns träd som tar vid när de gamla försvinner. Därför är naturtypen känslig för bruten 
kontinuitet i trädskiktet. Naturtypen är också känslig för tillförsel av näringsämnen 
eftersom det skadar de hävdgynnade kärlväxterna. Naturtypens lavar och mossor är 
känsliga för luftföroreningar. På Gamla Ekudden finns flera rödlistade arter  
som fransig ockraporing, blekticka och oxtungssvamp. Tidigare har även den akut hotade 
stäppjordstjärnan funnits här. Floran och faunan knutna till ekarna i området är beroende 
av att även ekområdena i närheten bevaras. 
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Bedömningsgrunder 

Påverkan på ett Natura 2000-område bedöms i första hand med avseende på 
påverkan på områdets och berörda arters bevarandesyfte (gynnsam 
bevarandestatus). Därutöver ska en bedömning av påverkan på området som 
helhet inklusive dess struktur, funktion och motståndskraft samt eventuella 
kumulativa effekter göras. En beskrivning/förteckning av eventuella föreslagna 
skyddsåtgärder ska också ingå.  

Bevarandestatus för en livsmiljö definieras i Naturvårdsverkets handbok5 som 
”summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och 
som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion 
samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt”. De viktigaste faktorerna som 
skall uppfyllas för att en livsmiljö kan anses ha gynnsam bevarandestatus är: 

1. Stabilt eller ökande utbredningsområde (areal). 

2. Bibehållna strukturer och funktioner inom området (på lång sikt).  

3. Gynnsam bevarandestatus för typiska arter.  

Bevarandestatus för en art definieras som ”summan av de faktorer som påverkar 
den berörda arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen 
och mängden hos dess population”. En arts bevarandestatus är gynnsam när 
följande faktorer är uppfyllda: 

1. Artens populationsutveckling visar på långsiktig livskraftighet. 

2. Artens utbredningsområde (biogeografisk nivå) minskar inte, och bedöms 
inte riskera att minska inom överskådlig tid.  

3. Artens livsmiljö (areal för hela livscykeln) är tillräckligt stor.  
 

Natura 2000-områdenas bevarandesyfte  

För Natura 2000-områdena Onsö och Gamla Ekudden finns bevarandeplaner 
från 20171 respektive 20052. 

                                                      
5 Natura 2000 i Sverige – handbok med allmänna råd. Naturvårdsverkets handbok 2003:9. 
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Syftet med Natura 2000-områdena Onsö och Gamla Ekudden är att bidra till att 
upprätthålla eller återställa gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå för alla 
de naturtyper och arter (enligt habitat- och fågeldirektivet), som finns i området. 

För Onsö är det överordnade syftet att prioritera bevarandevärdena och livsmiljöerna för 
de utpekade fåglarna. Områdets främsta värden är en oexploaterad skärgårdsmiljö med 
gamla hällmarkstallskogar, strandängar, betad skog, trädbärande betesmarker och kala skär, 
som är viktiga för fågellivet. 
 
De främsta syftena för Gamla Ekudden är att bevara värdena knutna till de grova ekarna 
och fuktängarna, som är en viktig fågellokal.  
 
Målet för Gamla Ekudden är att arealerna trädbevuxen hagmark och fuktäng ska 
bibehållas eller öka. De arter som är knutna till dessa miljöer och Vänern ska ha 
långsiktigt hållbara populationer.  

Bevarandestatus 

Onsö samt Gamla Ekudden betas årligen av djur. Dessutom behöver 
underhållsröjning av strandkanterna utföras regelbundet. För de ingående 
naturtyperna och arterna bedöms bevarandestatusen som god. Ytterligare arbete 
kan förbättra denna status. 

Hotbild 

Bevarandevärdena riskerar att påverkas negativt av: 

• Upphört bete/underhållsröjning  

• Ökad näringstillförsel 

• Förändrad hydrologi.  

• Mänsklig störning vid häckningsplatser  
 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
Vänern med Mariestadssjön omfattas av förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer 
för fisk- och musselvatten.   
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Miljökonsekvenser 

Allmänt 

Ovan beskrivs Natura 2000-området relativt omfattande. De arter och livsmiljöer 
som anses särskilt viktiga vid bedömning av påverkan från verksamheten vid 
Mariestads avloppsreningsverk är: 

- 3150 Naturligt näringsrika sjöar 
 
- 3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 

exponerade stränder 
 

- 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 

Omfattningen av reningsverkets utsläpp, befintliga recipientförhållanden samt 
reningsverkets påverkan på recipienten har redogjorts för i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ingick i tillståndsansökan för verket. I 
följande text görs hänvisningar till miljökonsekvensbeskrivningen. 

Utsläpp av behandlat avloppsvatten 

Reningsverkets eventuella risk för Natura 2000-områdena består i utsläpp av 
behandlat avloppsvatten till Mariestadssjön som är en del av Vänern. 
Mariestadssjön har tillflöde från Tidan, som mynnar i Mariestad i Mariestadssjön, 
samt en del andra små bäckar.  

Recipientförhållandena och vattenkemin i Mariestadssjön, index och 
tillståndsklassningar enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och 
undersökningar av bottenfaunan vid provtagningsstationerna M1 och M2, som 
ligger cirka 6 till 7 km från utsläppspunkten, visar dock inga tecken på att ha 
påverkats av utsläpp av renat avloppsvatten. 

Det vid Mariestads reningsverk behandlade avloppsvattnet leds ut till närmaste recipient 
som är Mariestadssjön (en del av Vänern) cirka 300 m från strandlinjen och på cirka 2,5 m 
vattendjup. Utsläppspunkten från avloppsreningsverket ligger i nordlig riktning, se karta i 
Figur 1. 
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Figur 1: Utloppsledningens sträckning från verket till recipienten. 

 

Utsläpp till vatten: Utgående flöde som dygnsmedelvärde från Mariestads 
reningsverk är 8390 m3/dygn (medelvärde för 2010 – 2014). Det maximala 
utgående flödet under perioden var 29 174 m3/dygn. Medelflödet i 
Mariestadssjön låg under åren 1999 – 2013 på drygt 1 800 000 m3/dygn, vilket 
innebär att volymen renat avloppsvatten i genomsnitt ligger på 0,5 % av 
medelflödet till Mariestadssjön. 

Utsläpp av näringsämnen från reningsverket innebär näringstillförsel till Mariestadssjön. 
Mariestads avloppsreningsverk har med avseende på BOD7, N-tot och P-tot goda 
reningsresultat där resthalterna ligger under de tillståndsgivna gränsvärdena. Fortsatt 
verksamhet vid avloppsreningsverket medför fortsatt utsläpp av renat 
avloppsvatten till Mariestadssjön på samma nivå som idag. Uppdimensionering av 
verket och tillkommande anslutningar kommer dock att öka utgående mängder. Beräknade 
maximala utsläppsmängder enligt ny dimensionering för 30 000 pe redogörs för i 
kompletteringen av tillståndsansökan, se Tabell 9 i avsnittet Komplettering av underlag – 
Utsläpp till vatten. Samma tabell visar utsläppta mängder och halter som medelvärden för 
2010 – 2014. 
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I modellberäkningar gjord av DHI6 simuleras den framtida vattenkvaliteten i 
Mariestadssjön vid olika scenarion. Simuleringarna visar hur E. coli-bakterier i det renade 
avloppsvattnet från utloppsledningen från reningsverket sprids i Mariestadsjön. Denna 
simulering är gjord för att se hur badvattenkvaliteten påverkas längs Mariestads 
strandområden. Då flödena/spridningen i Mariestadsjön är densamma för E. coli som för 
övriga ämnen kan denna simulering även användas för bedömning av spridningen av 
näringsämnen i Mariestadssjön. Rapporten återfinns som Bilaga 3.4 till MKB. 
 

 
Figur 2: Visar lastfall 08: ARV utsläpp i förlängd tub, Med UV-reduktion6.  

Utsläppen från Mariestads avloppsreningsverk är mycket små i förhållande till 
Mariestadsjöns kapacitet/flöde. Därtill bidrar Tidan med den största näringstillförseln till 
Mariestadssjön. Slutsatsen är att näringstillförseln från Mariestads avloppsreningsverk har 
liten eller ingen påverkan på Natura 2000-områdena Gamla Ekudden och Onsö. 
 
Påverkan på vattenkvalitet: Mariestads avloppsreningsverk påverkar 
vattenkvaliteten genom utsläpp av renat avloppsvatten. Då reningsverkets 
utsläppsvolym är mycket liten i jämförelse med Mariestadssjöns vattenföring och 
                                                      
6 DHI Sverige AB. (2008). Simulering av framtida vattenkvalité i Mariestadssjön. Lund. 
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utsläppskoncentrationerna är relativt låga bedöms påverkan på vattenkvalitén vid 
Natura 2000-områdena Gamla Ekudden och Onsö vara försumbar. 

Påverkan på bottenfauna: Mariestads avloppsreningsverk riskerar att påverka bottenfauna 
genom utsläpp av renat avloppsvatten. Bottenfauna provtas vid två platser i Mariestadssjön, 
station M1 och M2, som ligger cirka 6 till 7 km från utsläppspunkten. Eftersom 
reningsverkets utsläppsvolym är mycket liten i förhållande till Mariestadssjöns vattenföring 
och utsläppskoncentrationerna är låga så bedöms utsläppet inte påverka bottenfaunan mer 
än lokalt. Sammantaget tyder bottenfaunaundersökningarna 2012–2014 på en hög 
ekologisk status baserat på BQI-indexet. 

Påverkan på skyddsvärda arter och naturtyper 
Näringstillförsel: Hög näringstillförsel kan bidra till ökad igenväxning i strandkanterna samt 
runt Natura 2000-området Gamla Ekudden. Enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder7 har Mariestadsjön måttligt höga halter av kväve samt låga halter av 
fosfor (MKB, sid. 51).  

Utifrån DHI:s modellberäkning kan vi stärka slutsatsen om att utsläppen/näringstillförseln 
av renat avloppsvatten från Mariestads avloppsreningsverk inte kommer att påverka Natura 
2000-områdena Gamla Ekudden och Onsö.   

pH-förhållanden, alkalinitet samt halter av ammoniumkväve: Detta är parametrar 
som är av särskild betydelse för bl.a. laxfiskar. Rådande pH-förhållanden är 
avgörande för effekten av ammonium respektive aluminium. Vid högt pH 
omvandlas ammonium till ammoniak vilket är giftigt för fiskar. pH-värdet i 
Mariestadssjön ligger stabilt på 7,5 och är nära neutralt. Även alkaliniteten är 
stabil och ligger för M1 på 0,36 mekv/l och för M2 på 0,38 mekv/l. Slam- och 
ammoniumhalter i Mariestadssjön i provtagningspunkt M2 ligger under gällande 
gräns- och riktvärden för laxfiskvatten. Enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder har Mariestadssjön mycket god buffertkapacitet (MKB, sid. 
51). 

Syreförhållanden: Syrehalten i Mariestadssjön ligger genomgående på mycket 
höga nivåer och vattenförekomsten bedöms som ”syrerikt tillstånd” (MKB, sid. 
51). Det finns inget som tyder på att utsläppen från Mariestads 
avloppsreningsverk skulle påverka Mariestadssjöns syreförhållanden negativt.  

Sammantagen bedömning av påverkan på skyddsvärda arter och naturtyper:  

                                                      
7 Naturvårdsverket. (1999). Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag. 
Rapport 4913. 
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- 3150 Naturligt näringsrika sjöar: Utsläpp från Mariestads reningsverk 
bedöms inte påverka vattenkvaliteten i Mariestadssjön i betydande 
omfattning. 

- 3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder: Utsläpp från Mariestads reningsverk bedöms inte påverka 
närsaltsbelastningen i Mariestadssjön i betydande omfattning. 

- 6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr: Utsläpp från Mariestads reningsverk bedöms 
inte påverka vattenkvaliteten i Mariestadssjön i betydande omfattning. 

- A002 Storlom, A193 Fisktärna: Arternas livsmiljö och utbredningsområde 
bedöms inte påverkas av utsläpp av renat avloppsvatten.  

Kumulativa effekter 

Reningsverkets potentiella påverkan på berörda Natura 2000-områden utgörs av 
påverkan på vattenkvaliteten i Mariestadssjön genom ökad närsaltsbelastning. 
Reningsverkets påverkan bedöms vara av obetydlig omfattning.  

Den sammanlagda tillförseln av närsalter till Mariestadssjön från reningsverket 
och andra verksamheter i området, främst jordbruk inom Tidans 
tillrinningsområde, kan dock innebära viss påverkan.  

De fysikaliska och kemikaliska kvalitetsfaktorerna näringsämnen samt 
syrgasförhållanden i Mariestadssjön är klassade som hög status. Även de 
biologiska faktorerna, växtplankton och bottenfauna är klassade som hög status. 

Sammantaget tyder det på att även de kumulativa effekterna och konsekvenserna 
av närsaltsbelastningen är små eller obetydliga. 

Sammantagen bedömning 

Enligt 7:28 b § miljöbalken får tillstånd enligt 7:28 a § lämnas endast om 
verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller 
planerade verksamheter eller åtgärder inte (1) kan skada den livsmiljö eller de 
livsmiljöer i området som avses att skyddas, (2) medför att den art eller de arter 
som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan 
försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. 

Berörda livsmiljöers bevarandestatus bedöms inte påverkas av utsläpp av renat 
avloppsvatten från Mariestads reningsverk. Utpekade naturtypers 
utbredningsområden (areal) samt dess struktur och funktion bedöms inte 
påverkas på lång sikt. Vattenkvaliteten i Natura 2000-området bedöms endast 
påverkas i liten omfattning.  
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Utsläpp av renat avloppsvatten bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormen för 
laxfiskevatten överskrids eller att berörda fisk- och fågelarters livsmiljö påverkas 
negativt. Berörda arters populationsutveckling, utbredningsområde och livsmiljö 
bedöms inte påverkas i betydande omfattning.  

Verksamheten vid Mariestads avloppsreningsverk bedöms således inte medföra 
att de livsmiljöer och de arter som avses skyddas skadas eller utsätts för störning 
på det sätt som anges i 7:28 b § miljöbalken. Denna bedömning görs för 
reningsverket som ensam verksamhet såväl som för reningsverket tillsammans 
med andra verksamheter eller åtgärder. Följaktligen borde tillstånd enligt 7:28 a § 
miljöbalken kunna medges för fortsatt drift av Mariestads avloppsreningsverk  

Förslag till skyddsåtgärder 

De skyddsåtgärder som föreslås i MKB:n samt i kommande kontrollprogram 
syftar i första hand till att minimera risken för oönskade utsläpp till 
Mariestadssjön. Därmed minimeras risken för påverkan på Natura 2000-området.  

De skyddsåtgärder som föreslås är: 

Reningsverket övervakas via ett styrsystem (PLC). Larm går till 
driftövervakningsprogrammet VA-Operatör samt till personsökare hos 
personalen. Systemet möjliggör fjärrövervakning och styrning. 

Vid leverans av kemikalier finns alltid personal från reningsverket på plats. Vid eventuellt 
spill vid lossning samlas det upp i den mån det är möjligt. 

För verksamheten finns idag ett kontrollprogram fastställt 1991-10-21. I detta ingår ett 
provtagningsprogram, vilket kommer att uppdateras. 

Den samordnade recipientkontrollen som utförs av Vänerns Vattenvårdsförbund kommer 
också i fortsättningen utföras. 

Driftstörningar, tillbud, olyckor eller andra händelser som kan ha betydelse för hälsa eller 
miljön ska omedelbart rapporteras till tillsynsmyndigheten. Enhetschefen för verksamheten 
är ansvarig för att rapportering till tillsynsmyndigheten görs. Driftpersonalen vid 
anläggningen är ansvarig att rapportera till enhetschefen. 
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