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1 Administrativa föreskrifter 

 

Huvudman 

Namn Ystads kommun 

Adress Nya Rådhuset 
271 80 Ystad 

Telefon, växel 0411-57 70 00   

Telefax, växel 0411-729 68 

Organisationsnummer 12-212000-1181 

Kontaktpersoner 

VA-chef 
 

Christina Molin 
0411-57 71 34 
christina.molin@ystad.se 

Driftchef Kristina Göransson 
0411-57 78 48 
kristina.goransson@ystad.se 

Processingenjör Sanna Nilsson 
0411-57 71 53 
sanna.nilsson@ystad.se 

Anläggning 

Anläggningsnamn Ystads Avloppsreningsverk, Sjöhög 

Besöksadress Västerleden 129 
271 80 Ystad 

Anläggningsnummer 1286-50-002 

Fastighetsbeteckning Edvinshem 2:1 

Verksamhet 

Verksamhetskod enl. SFS(2007:674) 
 

90.10  
Avloppsanläggning med en anslutning av fler än 2000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2000 pe. 

Tillstånd enligt Miljöbalken 

Tillståndsgivande myndighet Länsstyrelsen i Skåne län 

Datum för tillstånd 2014-03-27 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Skåne län 

Utsläppspunktens koordinater  
(RT90 2,5 gon väst O:-15) 

X=1371823 
Y=6144939 
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2 Ansvar och organisation 

 

2.1 Fördelning av det organisatoriska ansvaret enligt SFS 1998:90 4§ 
Övergripande ansvar enligt huvudpunkter i 4§ SFS 1998:901: 

1. Ansvarig för verksamheten enligt miljöbalken är kommunfullmäktige i Ystads kommun 

2. Ansvarig för föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken är kommunfullmäktige i Ystads 

kommun 

3. Ansvarig för domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med 

stöd av de författningar som avses i punkt 1 och 2 ovan, är kommunfullmäktige i Ystads kommun 

 

2.2 Organisationsschema driftpersonal 
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3 Verksamhetsbeskrivning 

 

3.1 Lokalisering 
Ystads avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Edvinshem 2:1, cirka 3 km sydväst om Ystads 

centrum. Området för och kring avloppsreningsverket är detaljplanelagt, se bilden nedan.  

 

 

 

Närmaste bostäder är belägna ca 300 m norr om reningsverket. I övrigt är avloppsreningsverket 

omgivet av jordbruks- och grönområden och av industriområden.   

 

3.2 Verksamhetsområde 
Ystads avloppsreningsverk tillförs avloppsvatten från industrier och hushåll, samt dagvatten från 

Ystads tätort och de minde orterna Köpingebro, Svarte, Löderup, Glemmingebro, Nybrostrand, 

Hedeskoga, Skårby, Svenstorp och Rynge.  

Reningsverket tillförs även avloppsvatten och dagvatten från Skurups kommun. 
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3.3 Ledningsnätet 
Spillvattennätet i Ystads kommun omfattar totalt 283 km ledningar fördelat på 210 km 

självfallsledningar, 45 km kombinationsledningar och 28 km tryckledningar.  På ledningsnätet finns 

totalt 54 pumpstationer, varav 48 ingår i verksamhetsområdet för Ystads avloppsreningsverk.  

Huvudledningar och pumpstationer visas på kartan nedan. 

 

 

 

Spillvattennätet i Skurups kommun omfattar totalt 180 km ledningar och 45 pumpstationer. 

 

3.4 Reningsverket 
Observera att data som presenteras nedan gäller för reningsverket som det såg ut år 2016. 
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3.4.1 Dimensionerande data 

I tabellen nedan redovisas dimensionerande data för Ystads avloppsreningsverk. 

Parameter  Enhet Dimensionerande värde 

Anslutna  personer 35 000 

BOD-belastning  kg BOD7/d 2 700 (varav 100 kg/d internt) 

Fosforbelastning  kg P-tot/d 110 (varav 5 kg/d internt) 

Kvävebelastning  kg N-tot/d 650 (varav 150 kg/d internt) 

 

3.4.2 Anläggningsdata 

I tabellen nedan redovisas anläggningsdata för Ystads avloppsreningsverk. 

Anläggningsdel Anläggningsdata 

Inloppspumpstation 1 (Snäckpumpar) 

Total kapacitet 2 600 m3/h 

Inloppspumpstation 2 (Dränkbara pumpar) 

Total kapacitet 1 150 m3/h 

Sandfång 

Volym 20 m3 

Försedimentering 

Antal linjer 

Total area 

Total volym  

6 st 

1 100 m2 

2 200 m3 

Utjämningspumpstation 

Total kapacitet 1 980 m3/h 

Utjämningsbassäng delbehandlat/bräddat vatten 

Volym 4 000 m3 

Biopumpstation  

Total kapacitet  1 200 m3/h 

Biologisk behandling (Bio 1-3) 

Antal linjer 

Total aerob volym 

Total anox volym 

Total volym  

3 st 

1 500 m3 

550 m3 

2 050 m3 

Biosedimentering 

Antal linjer 

Total area 

Total volym  

6 st 

870 m2 

3 000 m3 

Returslamluftning (Bio 4) 

Aerob volym 450 m3 
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Anox volym 

Total volym 

220 m3 

670 m3 

Rejektvattenbehandling (Bio 5) 

Volym rejektutjämningsbassäng 

Volym aerob bassäng 

Volym aerob/anox bassäng 

100 m3 

280 m3 

180 m3 

Flotationsanläggning 

Antal linjer 

Total area 

Area per linje 

3 st 

260 m2 

90 m2 

Anläggningsdel Anläggningsdata 

Förtjockare 

Area 

Volym 

60 m2 

240 m3 

Rötkammare 

Antal 

Total volym 

Drift 

2 st 

2 000 m3 

Serie, Mesofil 

Slamavvattning 

Typ 

Kapacitet 

Centrifug 

20 m3/h 

                                                                                                                                                                                     

Anläggningarnas placering framgår av situationsplanen nedan. 
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3.4.3 Processbeskrivning 

I Ystads reningsverk genomgår avloppsvattnet mekanisk-, biologisk- och kemisk rening innan det 

släpps till recipienten Östersjön.  

I figuren på nedan presenteras ett flödesschema över avloppsreningsverket. 

Under hela året har reningsverket byggts om och efterhand som nya processdelar blivit klara har de 

provats av och tagits i drift.  

Driften av reningsverket har skett enligt dokumentet Beskrivning av det framtida verket. Bilaga 3 

som godkändes av Länsstyrelsen sommaren 2014. 

Mekanisk rening 

Inkommande avloppsvatten från Ystad och Skurup leds via självfall till en gallerstation försedd med 

två parallella maskinrensade galler.  

I gallerstationen avskiljs större föroreningar, såsom trasor, papper, tops mm. Renset från gallret 

tvättas i en renstvätt, för att sedan komprimeras i en renspress och avsättas i containrar för vidare 

transport till avfallsanläggningen i Hedeskoga.  
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Efter gallerstationen leds flödet in i inloppspumpstationen som lyfter vattnet till ett luftat sandfång. 

Här avskiljs sand, grus och andra tyngre partiklar innan vattnet leds vidare in i försedimenteringen, i 

vars inlopp järnklorid tillsätts för förfällning av fosfor. 

Flödesproportionell provtagning på inkommande vatten sker före sandfånget. Inkommande flöde 

mäts kontinuerligt i en parshallränna placerad efter sandfånget. 

I maj stod den nya inloppsbyggnaden med tillhörande sandfång och sandtvätt klar och togs i drift. 

Sedan dess leds inkommande avloppsvatten via självfall till en volym där tre pumpar lyfter vattnet till 

en ränna framför två parallella rensgaller.  

Efter gallerstationen leds vattnet vidare ut i två parallella sandfång där sand avskiljs. Den avskilda 

sanden pumpas till en sandtvätt för vidare behandling medan vattnet rinner ut i sex parallella 

försedimenteringsbassänger.  

Den tvättade sanden från sandtvätten placeras i en container för vidare transport till…. 

Som tidigare sker provtagning på inkommande vatten efter rensgallerna. Flödesmätning av 

inkommande vatten sker kontinuerligt via flödesmätare placerade på respektive pumps tryckledning. 

Utjämning och Bräddning 

Det mekaniskt renade vattnet leds efter försedimenteringsbassängerna med självfall in i en 

mellanpumpstation, från vilken det lyfts vidare in till det biologiska reningssteget. 

Vid flöden som överstiger mellanpumpstationens kapacitet bräddar det mekaniskt renade vattnet via 

ett nödavlopp till bräddpumpstationen, från vilken det pumpas vidare till ett utjämningsmagasin. 

Skulle utjämningsmagasinet vara fullt bräddar vattnet istället direkt till recipienten Östersjön. 

Bräddat flöde mäts då med en flödesmätare och en automatisk provtagare tar ut 

flödesproportionella prover så länge bräddning pågår.  

I juli när det biologiska reningsteget stod färdigt och togs i drift upphörde också möjligheten att 

brädda vatten från reningsverket. Istället sker en högflödesbehandling i två av försedimenteringens 

bassänger av det flödet som överstiger det biologiska reningsstegets kapacitet (max 1 000 m3/h).  

Högflödesbehandlingen innebär att då inkommande flöde överstiger 2000 m3/h, tillsätts 

fällningskemikalie i två försedimenteringens bassänger. Det högflödesbehandlade vattnet förbileds 

sedan den biologiska behandlingen till reningsverkets utlopp där det blandas med flödet från 

huvudlinjen innan provtagning.  

Mätning av förbi ledd mängd vatten utförs som differensmätning mellan inkommande flöde till 

reningsverket och inkommande flöde till den biologiska behandlingen och flödet loggas i 

styrsystemet. 

 



 

Miljörapport 2016                                                        Datum: 2017-03-27  
Ystads avloppsreningsverk                                                       Upprättad av: Sanna Nilsson 
                                                   
  11 (29) 

                                     

 Biologisk rening  

Den biologiska reningen sker i aktivslambassänger där framför allt organiskt material och kväve 

reduceras.  

Den biologiska reningen är utformad för efterdenitrifikation, dvs. vattnet passerar först en luftad 

volym där ammoniumkväve omvandlas till nitratkväve (nitrifikation), för att sedan ledas in i en 

oluftad volym där nitratkvävet omvandlas till kvävgas (denitrifikation). Kolkälla tillsätts i den oluftade 

volymen. 

Det biologiska slammet som bildas i aktivslambassängerna avskiljs i mellansedimenteringen. För att 

upprätthålla slamhalten i biosteget recirkuleras slam från mellansedimenteringen till 

aktivslambassängerna. Överskottsslammet leds till försedimenteringen. 

Returslammet fördelas på två delströmmar varav huvuddelen recirkuleras via en 

slamluftningsbassäng. Den mindre delströmmen recirkuleras via ett separat reningssteg för 

rejektvatten. Rejektvattenreningen är uppbyggd efter samma princip som biosteget, dvs. som 

biologisk rening med efterdenitrifikation. 

Sedan i juli då det ombyggda biologiska reningssteget stod färdigt och togs i drift är den biologiska 

behandlingen utformad som en kombinerad för- och efterdenitrifikationsprocess.  

Från mellanpumpstationen leds vattnet med hjälp av pumpar in i tre parallella fördenitrifikations 

linjer.  

Det fördenitrifierade vattnet fördelas sedan på tre parallella nitrifikationslinjer (OX1). Nitratrikt 

vatten recirkuleras till fördenitrifikationen från respektive linje via pumpning.  

Pumpar lyfter sedan vattnet från respektive linje till ett enlinjesystem för fortsatt nitrifikation (OX 2) 

och efterdenitrifikation. I efterdenitrifikationen tillsätts kolkälla. 

Det biologiskt behandlade vattnet fördelas sedan med hjälp av självfall in i två parallella 

mellansedimenteringsbassänger. Den större delen av det avskilda slammet återförs till det biologiska 

behandlingssteget som returslam medan en mindre del tas ut som överskottsslam. 

 Kemisk rening 

Från mellansedimenteringen leds vattnet vidare till kemsteget, som består av flockningskammare 

följt av flotationsbassänger. Som fällningskemikalie används järnklorid och polymer används för att 

stärka flockbildningen. 

I kemsteget avlägsnas främst suspenderat material och utfälld fosfor. Slammet som bildas i 

kemsteget pumpas till försedimenteringen. 

Det renade avloppsvattnet släpps sedan till recipienten Östersjön. 
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Utgående flöde mäts kontinuerligt med en flödesmätare placerad i ledningen för utgående vatten. 

Flödesproportionell provtagning av utgående vatten sker efter inblandning av eventuellt 

högflödesbehandlat vatten. 

 Slamhantering 

Det blandslam som tas ut från försedimenteringen pumpas först till en gravimetrisk förtjockare för 

att sedan pumpas vidare in i rötkamrarna.  

Det rötade slammet korttidslagras i ett magasin innan det avvattnas i en centrifug. Det avvattnade 

slammet samlas upp i containers för att sedan transporteras till entreprenör för vidare behandling. 

Rejektvattnet från centrifugen leds till ett magasin för att sedan renas i rejektvattenbehandlingen.  

Gasen som bildas vid rötningsprocessen används internt för uppvärmning av rötkamrarna och övriga 

lokaler vid reningsverket. 

I augusti var byggnationen av ny externslambyggnad och ombyggnaden av rötkamrarna klara och 

togs då i drift.  

Externt slam från reningsverken i Kåseberga och Sövestad samt slam från slutna tankar och 

trekammarbrunnar tas nu emot i en separat mottagningsstation. Stationen är försedd med rensgaller 

och en renstvätt/press. 

Slam som avskiljs i reningsverkets olika steg (primärslam, överskottsslam och kemslam) pumpas 

tillsammans med externt slam till ett slamlager där det blandas och homogeniseras med hjälp av en 

omrörare. 

Från slamlagret pumpas slammet vidare till en mekanisk förtjockare. Det förtjockade slammet 

pumpas vidare till rötkamrarna som drivs termofilt. 

Det utrötade slammet leds vidare till ett slammagasin från vilket det sedan pumpas till 

slamavvattningen. Det avvattnade slammet samlas upp i containers i väntan på transport till 

kommunens slammottagare. 

Rejektvatten från slamavvattningen, både den mekaniska förtjockaren och centrifugen, samlas upp i 

en utjämningsbassäng innan det leds tillbaka till inloppspumpstationen för behandling i 

reningsverket. 
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4 Förändringar under året 

 

4.1 Ombyggnadsprojektet 
 

Som redovisas i Beskrivning av det framtida verket. Bilaga 3 och även i 3.4.3 Processbeskrivning, har 

förändringar i driften gjorts under året som gått. Nedan visas kort vilka förändringar som gjorts i 

driften: 

 I maj stod ny inloppsbyggnad, sandfång och sandtvätt klar och togs i drift. 

 I juli var ombyggnaden av biosteget färdig. Då avslutades den provisoriska driften av 

biosteget och hela biosteget togs i full drift. I samband med detta upphörde möjligheten att 

brädda vatten från reningsverket då även högflödesbehandlingen togs i drift. 

 Ombyggnaden av rötkammarna var färdig i augusti. 
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5 Gällande tillstånd och kommentarer till villkor 

 

Tillstånd till den befintliga och utökade verksamheten meddelades av Länsstyrelsen i Skåne län 2014-

03-27 (Dnr 551-8286-2012/1286-50-002). 

Beslut: 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne lämnar med stöd av 9 kap miljöbalken Ystads 

kommun (org nr 12-212000-1181), nedan kallat kommunen, tillstånd till befintlig och utökad 

verksamhet vid Ystads avloppsreningsverk för en maximal genomsnittlig veckobelastning på 52 000 

pe, motsvarande 3 650 kg BOD7/d, till en maximal dimensionerande årlig belastning på 1 300 ton 

BOD7, 330 ton Ntot resp. 42 ton Ptot på fastigheten Edvinshem 2:1 i Ystads kommun. 

Villkor: 

1. Om inget annat följer av övriga villkor eller föreskrifter ska den nuvarande och framtida 

verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen har redovisat eller i 

övrigt åtagit sig i ärendet.  

 

2. Avloppsreningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 

rimliga tekniska och ekonomiska insatser. 

 

3. Intill dess avloppsreningsanläggningen har byggts ut och trimmats in, dock senast till den 31 

december 2016, får resthalten av föroreningar i det avloppsvatten som släpps ut till Östersjön via 

anläggningen (inkl. bräddat avloppsvatten vid verket) av organiskt material och totalfosfor högst 

uppgå till 10 mg BOD7/l och 0,5 mg Ptot/l räknat som kvartalsmedelvärden. 

 

Kommentar; 
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Ystad ARV 2016 - Resthalter av BOD7 i utgående vatten inkl. bräddvatten 
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Diagrammet ovan visar analyser av resthaler av BOD7 utförda av ackrediterat laboratorium.  Som 

diagrammet visar har kvartalsmedelvärdet för BOD7 innehållits under året. 

 

 
 

Diagrammet ovan visar analyser av resthalet av P-tot utförda av ackrediterat laboratorium. Som 

diagrammet visar har kvartalsmedelvärdet för P-tot innehållits under året. 

 

 
 

Diagrammet ovan visar analyser av resthalet av N-tot utförda av ackrediterat laboratorium. 

Årsmedelvärdet för N-tot hamnade på 8 mg/l. 

 

Senast den 1 januari 2017 ska kommunen ha byggt ut och trimmat in anläggningen så att 

resthalterna av föroreningar i utgående behandlat vatten inte överstiger 0,3 mg Ptot/l resp. 8 mg 

BOD7/l räknat som halvårsmedelvärden. Utsläppet av totalkväve får högst uppgå till 10 mg Ntot/l 
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räknat som årsmedelvärde. Mängden föroreningar i obehandlat eller delvis behandlat vatten vid 

anläggningen ska inräknas i angivna halter. 

 

Tillsynsmyndigheten får om särskilda skäl föreligger medge förlängning av ovan angivna 

tidpunkter med högst ett år. 

 

4. Den närmare utformningen av anläggningens utbyggnad samt drift under byggnadstiden ska före 

byggstart redovisas till och godkännas av tillsynsmyndigheten. 

 

Kommentar; 

Detta är gjort i och med dokumentet ”Beskrivning av det framtida verket” som godkändes av 

Länsstyrelsen sommaren 2014. 

 

5. Mottagande av industriellt avloppsvatten samt lakvatten från avfallsanläggningar får inte tillföras 

avloppsreningsanläggningen i sådan omfattning att anläggningens funktion nedsätts, att slammet 

inte kan omhändertas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt eller att olägenheter i övrigt 

uppkommer för omgivningen eller i recipienten. 

En kartläggning av vilka anslutna industriella verksamheter som har utsläpp till anläggningen av 

prioriterade ämnen1), särskilt förorenande ämnen2) samt särskilt farliga ämnen3) ska utföras. 

Kartläggningsarbetet ska redovisas senast den 31 mars varje år till tillsynsmyndigheten, med 

början den 31 mars 2015. 

När kravspecifikationer för mottagande av industriellt processavloppsvatten upprättas ska de 

utformas så att halter av prioriterade ämnen och särskilt förorenande ämnen specificeras 

särskilt. Kommunen ska arbeta för att särskilt farliga ämnen från verksamheter till anläggningen 

upphör. 

Kravspecifikationer för ovan nämnda ämnen ska utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

1)
Direktiv 2013/39/EU, prioriterade ämnen och vissa andra föroreningar inom vattenpolitikens område, bilaga 1 och 2 

2)
Naturvårdsverkets rapport 5799, förslag till gränsvärden för särskilt förorenande ämnen 

3)
Förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIV 

Kommentar; 
Detta villkor upphävdes i sin helhet av Mark- och Miljööverdomstolen 2016-03-18.  
 

6. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras och i övrigt hanteras på sätt så att spill och 

läckage inte kan förorena omgivningen eller negativt påverka det renade avloppsvattnets 

kvalitet. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, försedd med 

invallning eller annan konstruktion till skydd mot utsläpp och i övrigt utformad så att regnvatten 

inte ansamlas. Uppsamlingsvolymen inom respektive förvaringsyta ska minst motsvara den 

största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Cisterner ska vara försedda med 

överfyllnadsskydd och saneringsutrustning ska finnas lättillgänglig vid förvaringsplatsen. Förvaras 

cisterner där fordonstrafik sker ska dessa vara försedda med påkörningsskydd. 
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Kommentar;  

Kolkälla förvaras i en tank med volymen 40 m3 som är placerad i en avloppslös invallning som 

rymmer hela den lagrade volymen. Invallningen är försedd med tak. I invallningen finns en 

manuellt driven länspump (EX-klassad) för sanering. 

 

Fällningskemikalie förvaras i sammanlagt 5 tankar med en total volym av 40 m3. Tankarna är 

placerade i en gemensam avloppslös invallning som rymmer ca 30 m3. Invallningen är placerad 

inomhus. Vid sanering används en portabel pump. 

 

Mindre kemikaliebehållare (t.ex. i verkstad och laboratorium) förvaras placerade på spilltråg. 

 

7. Avloppsreningsanläggningen ska vara förberedd för desinfektion av utgående avloppsvatten. 

Desinfektion ska företas i den omfattning som tillsynsmyndigheten bestämmer. 

 

Kommentar; 

Om behov av desinfektion skulle uppstå kan natriumhypoklorit med kort varsel levereras av 

vidtalad leverantör. 

 

8. Buller från avloppsreningsanläggningen ska begränsas så att dess bidrag till den ekvivalenta 

ljudnivån vid bostäder inte överstiger följande värden: 

a. 50 dB(A) vardagar dagtid (07-18) 

b. 40 dB(A) samtliga dygn nattetid (22-07) 

c. 45 dB(A) övrig tid 

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätning och beräkningar eller genom 

immissionsmätningar vid bostäder enligt Naturvårdsverkets metodbeskrivning för mätning av 

externt industribuller SNV1973:5 eller motsvarande uppdaterad metod. Kontroll ska minst ske så 

snart det föreligger förändring i verksamheten som kan medföra ökade ljudnivåer eller när 

tillsynsmyndigheten så kräver. 

Kommentar;  
Särskild hänsyn har tagits till att förbättra dagens bullersituation vid utformningen av den 
framtida anläggningen.  
 
Bulleralstrande maskiner, såsom blåsmaskiner och kompressorer, kommer att förses med 
ljuddämpande kåpor. Buller som idag genereras av vattenflöden (överfall) och slag i ledningar 
kommer att byggas bort.   
 
En bullermätning kommer att genomföras i samband med slutbesiktningen av anläggningen. 
 

9. Val och byte av fällningskemikalier och andra kemikalier som används i reningsprocessen ska 

redovisas till och godkännas av tillsynsmyndigheten. 
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Kommentar; 

Under början av år 2016 byttes kokällan som tillsätts biosteget från Mosstanol L till Brenntanol 

70. Bytet föranleddes av att leverantören inte längre kunde erbjuda Mosstanol L då tillverkningen 

upphört.  

 

Brenntanol 70 är en produkt med liknande egenskaper och innehåll av COD som Mosstanol L. 

Anmälan om byte av kolkälla skickades in till Länsstyrelsen och beslut i frågan togs 2016-03-23. 

 

10. Om olägenhet i form av lukt uppstår i omgivningen till följd av verksamheten ska kommunen 

vidta erforderliga åtgärder så att olägenheterna upphör. 

 

Kommentar; 

Inga klagomål på lukt har inkommit under året. 

 

11. Vid driftstörning i avloppsreningsanläggningen eller om del av anläggningen tas ur drift för 

underhåll ska kommunen vidta lämpliga åtgärder för att motverka vattenförorening och/eller 

andra olägenheter för omgivningen. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten. 

 

Kommentar; 

Under året har ett ärende om driftstörning anmälts till Länsstyrelsen. Anledningen för 

driftstörningen var problem med ett mätinstrument för nivån i inkommande pumpgrop.  

 

Driftstörningen innebar att vatten inte pumpades in till reningsverket, utan istället bräddades 

vatten ut i recipienten före reningsverket. Anmälan skickades in till Länsstyrelsen 2016-06-13. 

 

 

12. All utvunnen metangas från rötkammaren ska samlas upp och i första hand nyttiggöras för 

energiändamål och i andra hand facklas. 

 

Kommentar; 

Rötgasen används i första hand för att värma upp rötkamrarna.  

 

Överskottsvärme levereras via Ystad Energi AB till fjärrvärmenätet.  

 

Fackling av rötgas sker endast i nödfall. 

 

13. Avfall av olika slag ska samlas upp och förvaras var för sig för att underlätta den miljömässigt 

bästa vidarebehandlingen. Avfallet ska i största möjliga utsträckning upparbetas, återanvändas 

eller nyttiggöras på annat sätt. 
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Kommentar; 

Avfall som uppstår vid anläggningen sorteras, se kap 9. 

 

14. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas vid gräv- och schaktarbeten. 

 

15. När havsvattenståndet varaktigt höjts så att det finns betydande risk för frekventa 

översvämningar ska åtgärder vidtas för att skydda avloppsreningsanläggningens funktion. 
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6 Efterlevnad av gällande föreskrifter 

 

6.1 Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från 

anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse, SNFS 1990:14  
 

6.1.1 Provtagning 

Enligt SNFS1990:14 ska prov på utgående vatten tas ut efter det sista behandlingssteget men före 

eventuell desinficering och i en punkt där vattnet är helt omblandat och utan skiktningar. Vidare ska 

provtagning ske flödesproportionellt och tidsintervallen mellan uttagna delprov får inte överstiga tio 

minuter vid normalflöde.  

Provtagning på bräddat vatten ska ske flödesproportionellt och tidsintervallen mellan uttagna 

delprov får inte överstiga tio minuter vid normalflöde.  

För både utgående och bräddat vatten gäller att provuppsamlingskärlet under hela 

provtagningsperioden skall förvaras i kylskåp. 

Provtagning vid Ystads reningsverk sker med flödesproportionellt styrda provtagare placerade före 

sandfånget (för inkommande vatten), efter kemsteget (för utgående vatten) samt i 

bräddvattenstationen (för bräddat vatten). 

Provtagarna på inkommande och utgående vatten är i kontinuerlig drift medan 

bräddvattenprovtagaren startar automatiskt vid bräddning.  

I samtliga provtagningspunkter samlas de uttagna provvolymerna upp i provbehållare som förvaras i 

kylskåp vid ca + 4°C. 

 

6.1.2 Analyser 

I SNFS1990:14 fastställs provtagningsfrekvens samt vilka analyser som ska göras på utgående och 

bräddat vatten inom ramen för externkontrollen. Dessutom anges vilka analysmetoder som ska 

tillämpas.  

Enligt SNFS (1990:14) ska följande analyser göras på utgående och bräddat vatten: 

Punkt Kontrollparameter Frekvens 

Utgående vatten CODCr 2 veckoprov/månad 

Utgående vatten BOD7, N-tot, NH4-N 1 dygnsprov/vecka 

Utgående vatten P-tot 1 veckoprov/vecka 

Utgående vatten Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 1 veckoprov/månad 
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Bräddat vatten CODCr , P-tot 1 veckoprov/vecka 

Bräddat vatten BOD7, N-tot, NH4-N 1 dygnsprov/vecka 

Bräddat vatten Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 1 veckoprov/månad 

 
Dygnsprov, helgprov och veckoprov ska tas ut under alternerande dygn respektive veckor enligt ett 

på förhand fastställt provtagningsschema. Provtagningsschemat skall utformas på ett sådant sätt att 

kontrollen ger ett resultat som är representativt för utsläppet under året.  

Följande analyser utförs på utgående och bräddat vatten vid Ystads reningsverk: 

Punkt Kontrollparameter Frekvens 

Utgående vatten BOD7, CODCr, TOC, P-tot, N-tot, NH4-N, 

NO3+NO2, NO2 

1 veckoprov/vecka 

Bräddat vatten BOD7, CODCr, TOC, P-tot, N-tot, NH4-N, 

NO3+NO2, NO2 

1 månadsprov/månad 

Utgående och bräddat vatten Ag, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 1 månadsprov/månad 

 

6.2 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppslam används i 

jordbruket, SNFS 1994:2 
 

6.2.1 Provtagning 

Enligt SNFS 1994:2 ska ett primärprov tas ur den löpande produktionen i direkt anslutning till 

avvattningsutrustningen en gång per arbetsdag då avvattningsutrustningen är i drift.  

Primärprovet prepareras genom att delprov tas vid en och samma tidpunkt från fem olika punkter i 

anslutning till avvattningsutrustningen, samlas upp i ett plastkärl och blandas väl. Från detta kärl tas 

sedan primärprovet ut. Primärproverna ska förvaras frysta under hela provtagningsperioden. 

I SNFS1994:2 fastställs även provtagningsfrekvens samt vilka analyser som ska göras på avloppsslam. 

Dessutom anges vilka analysmetoder som ska tillämpas. 

Provtagning av slam vid Ystads reningsverk sker genom att ett primärprov tas från skruven som 

transporterar det avvattnade slammet till containrarna, och samlas upp i ett kärl. Provvolymen 

blandas ordentligt och sedan överförs en del av primärprovet till en plastburk, märkt med 

produktionsperiod och provtagningspunkt, och fryses in. 

Prov tas ut varje dag då centrifugen är i drift. 

En gång i månaden bereds ett månadsprov genom att föregående månads samlade primärprov tinas 

upp och blandas väl. Den mängd slam som ska skickas till ackrediterat laboratorium för analys läggs 

upp i förmärkta burkar och förvaras kylda i väntan på transport. 
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6.2.2 Analyser 

Följande analyser utförs på slammet från Ystads reningsverk: 

Punkt Kontrollparameter Frekvens 

Centrifugen TS, GF, pH, P-tot, N-tot, NH4-N 1 månadsprov/månad 

Centrifugen Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 1 månadsprov/månad 

 

6.3 Verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901 
I uppstarten av ombyggnaden av Ystads reningsverk (år 2014) gjordes en ingående HAZOP för hela 

det planerade ombyggda verket.  

HAZOP är en strukturerad och systematisk utvärdering av en komplex process som görs för att 

identifiera och utvärdera problem som kan innebära eventuella risker för personal, utrustning och i 

förlängningen även miljön.  

Den HAZOP som gjordes för Ystads avloppsreningsverk har följt med genom hela ombyggnads 

projektet och många av de identifierade eventuella riskerna har setts över och åtgärdats. 

HAZOP-dokumentet för Ystads reningsverk används dessutom för att utförligt redovisa och beskriva 

den riskbedömning som verksamhetsutövaren är skyldig att genomföra enligt förordning (1998:901) 

om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

HAZOP-dokumentet är bifogat Miljörapporten. 
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7 Belastningar och reningsresultat 

 

7.1 Inkommande avloppsvatten  
I tabellen nedan redovisas belastningssituationen på Ystads avloppsreningsverk under året. 

Parameter Enhet Dimensionerande värde 2016 

Anslutna personer  35 000 33 900 

Anslutna pe, årsmedel1) pe 37 000 30 300 

Max GVB2)  pe - 147 670 

Inkommande flöde m3/år - 6 533 000 

BOD7 kg/d 
ton/år 

2 600 

- 

2 100 
775 

P-tot kg/d 
ton/år 

105 

- 

65 
23 

N-tot kg/d 
ton/år 

500 

- 

490 
180 

1) baserat på 70 g BOD7/p, d 
2) baserat på 52 st VP/år 

 

7.2 Utgående avloppsvatten 
Utgående avloppsvatten utgörs av fullständigt behandlat avloppsvatten (mekanisk, kemisk och 

biologisk behandling) och delbehandlat/bräddat avloppsvatten (mekanisk och kemisk behandling). 

I tabellen nedan visas utgående delflöden och mängder samt reduktion. 

Delflöde Enhet 2016 

Flöde 
Totalt utgående flöde (behandlat +delbehandlat/bräddat) 
Behandlat flöde 
Delbehandlat/bräddat flöde 
Andel delbehandlat/bräddat flöde 

 
m3/år 
m3/år 
m3/år 

% 

 
6 533 000 
6 324 000 

209 000 
18 

BOD7 

Mängd1) 
Reduktion 

 
ton/år 

% 

 
19 
96 

P-tot 
Mängd1) 
Reduktion 

 
ton/år 

% 

 
1,6 
93 

N-tot 
Mängd1) 
Reduktion 

  
ton/år 

% 

 
50 
72 

1)Utsläppta mängder =(halt delbehandlat/bräddat * flöde delbehandlat/bräddat) +  

(halt behandlat * flöde behandlat)/totalt flöde 
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I tabellen nedan visas utsläppta resthalter samt mängder för närsalter och metaller i utgående och 

bräddat/delbehandlat vatten under året.

 

Parameter Enhet Utgående 
vatten 

Bräddat/delbehandlat 
vatten 

COD mg/l 
kg/år 

17 
105 800 

128 
26 800 

BOD7 mg/l 
kg/år 

2,3 
14 400 

25 
5 300 

N-tot mg/l 
kg/år 

7,3 
46 300 

17 
3 600 

NH4-N mg/l 
kg/år 

1,1 
6 800 

13 
2 800 

P-tot mg/l 
kg/år 

0,20 
1 300 

1,9 
400 

Kvicksilver, Hg mg/l 
kg/år 

0,000050 
0,29 

0,000050 
0,010 

Kadmium, Cd mg/l 
kg/år 

0,000050 
0,30 

0,000050 
0,06 

Bly, Pb mg/l 
kg/år 

0,00038 
2,2 

0,0011 
0,24 

Koppar, Cu mg/l 
kg/år 

0,011 
64 

0,026 
5,4 

Zink, Zn mg/l 
kg/år 

0,020 
115 

0,0066 
14 

Krom, Cr mg/l 
kg/år 

0,00054 
3,1 

0,0010 
0,22 

Nickel, Ni mg/l 
kg/år 

0,0031 
18 

0,0026 
0,54 
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8 Slamproduktion 
 

I tabellen nedan visas producerad mängd, halter för närsalter och metaller samt gällande 

gränsvärden för metaller i avloppsslam avsett att användas för jordbruksändamål enligt förordning 

SFS (1998:944). 

Parameter Enhet Gränsvärde 2016 

Produktion ton TS/år - 1083 

TS % - 25 

N-tot % av TS - 4,6 

P-tot % av TS - 2,4 

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 2,5 0,2 

Kadmium, Cd mg/kg TS 2,0 1,2 

Bly, Pb mg/kg TS 100 17 

Koppar, Cu mg/kg TS 600 382 

Zink, Zn mg/kg TS 800 662 

Krom, Cr mg/kg TS 100 15 

Nickel, Ni mg/kg TS 50 12 

 

Slammet som producerades togs under 2016 hand av entreprenören BioRec.  

Entreprenören hämtar upp det avvattnade slammet, lagrar det i väntan på analysresultat och ser till 

att vidare avyttra slammet i enlighet med gällande föreskrifter och analysresultat.  

Under 2016 omhändertog BioRec totalt 4330 ton slam från Ystads reningsverk. Av dessa var 3415 ton 

orötat och 914 ton var rötat slam. 

Totalt har 2554 ton slam klarat kvalitetskraven och gått till åkermark, medan 1776 ton inte klarat 

kvalitetskraven och gått till förbränning.  

En slamredovisning från BioRec över slammet från Ystads reningsverk 2016 bifogas Miljörapporten.  



 

 

Miljörapport 2016                                                       Datum: 2017-03-27 
Ystads avloppsreningsverk                                                       Upprättad av: Sanna Nilsson 
                                                   
  26 (29) 

                                     

9 Energiförbrukning 
 

Energi används för uppvärmning av rötkammare, lokaler och vatten samt för drift av maskinell 

utrustning (huvudsakligen pumpar och blåsmaskiner) och för belysning.  

Merparten av energibehovet för uppvärmning tillgodoses genom egen produktion i en rötgasdriven 

gaspanna. Som komplement till denna finns även en oljepanna. Energibehovet för maskindrift och 

belysning tillgodoses genom inköp.  

I tabellen nedan anges mängd och energislag som användes i verksamheten under året.  

Parameter Enhet 2016 

Gasproduktion 

Totalt 

Förbrukad 

 

Nm3/år  

Nm3/år 

MWh/år1) 

 

136 000 

136 000 

870 

Elenergi 

Förbrukad 

 

MWh/år 

 

2 230 

Olja 

Förbrukad 

 

m3/år 

MWh/år2) 

 

0 

0 
1) Rötgasens energiinnehåll är 6,4 kWh/Nm3 
2) Oljans energiinnehåll är 9 800 kWh/m3    

Under 2016 producerades totalt mindre gas än förevarande år, då rötkammarna var tagna ur drift för 

ombyggnad januari – september. 

Under 2017 kommer en energiplan med åtgärdsförslag och energikartläggning utföras och skickas in 

till Länsstyrelsen (enligt mejlkontakt med Länsstyrelsen 2014-12-05).  
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10 Kemikalieförbrukning 
 

Kemiska produkter används huvudsakligen för fällning, som kolkälla samt för slamavvattning. 

Härutöver används verkstadskemikalier av olika slag, huvudsakligen i form av olika maskinoljor, samt 

laboratoriekemikalier.  

Under början av året byttes kokällan som tillsätts biosteget från Mosstanol L till Brenntanol 70. Bytet 

föranleddes av att leverantören inte längre kunde erbjuda Mosstanol L då tillverkningen upphört.  

Brenntanol 70 är en produkt med liknande egenskaper och innehåll av COD som Mosstanol L. 

Anmälan om byte av kolkälla skickades in till Länsstyrelsen och beslut i frågan togs 2016-03-23. 

I tabell nedan redovisas uppgifter om förbrukningen av kemiska produkter för avloppsvatten- och 

slambehandling under året.  

Produkt Användning Enhet 2016 

Plusjärn 314 Fällning, för- och efter ton/år 435 

Mosstanol L Kolkälla, biosteg ton/år 13 

Brenntanol 70 Kolkälla, biosteg ton/år 90 

Zetag 8140 Slamavvattning, centrifug ton/år 6,6 

Afranil ® F fluessig Skumdämpning, rejektvatten ton/år 0,2 
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11 Avfall  
 

Verksamheten vid avloppsreningsverket ger upphov till nedanstående avfallsfraktioner:  

Avfall Hantering 

Rens SYSAV, förbränning 

Sand Miljötippen i Ystad, deponering 

Blandat industriavfall SYSAV, deponering 

Hushållsavfall SYSAV, deponering 

Plast Återvinning 

Kontorspapper Återvinning 

Glas Återvinning 

Kartong Återvinning 

Farligt avfall Till destruktion 

 

Verksamheten ger upphov till farligt avfall framförallt i form av spillolja samt i form av avfall från 

laboratorieverksamheten.  

Spilloljan förvaras i en IBC-container med spilltråg.  

Förbrukade kemikalier och prover (främst ampuller) från laboratorieverksamheten förvaras i de 

förpackningar som de levererades i.  

Övrigt farligt avfall, som t ex batterier, lysrör och färg- och lackavfall förvaras i verkstaden.  

Mängden rens uppgick till 9 ton under 2016 och mängden blandat industriavfall till 5 ton. 
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