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1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Anläggning: Boxholms avloppsreningsverk 

Anläggningens(plats-)nummer: 0560-50-001 

Besöksadress: Vallonvägen 4 

Kommun: Boxholms kommun 

Byggnadsår: Slutet av 1950-talet 

Ombyggnadsår: 1972  

2004 (centrifug, polymerhantering) 

2018 (slamavvattning, multidisk 

skruvpress) 

Fastighetsbeteckning Mulebo 1:18 

Gällande tillstånd: Beslut 1992-03-30, dnr 246-3767-91 

Gällande verksamhetskod: B 90.10  

Avloppsreningsanläggning som 

omfattas av lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster och som tar 

emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar  

2 000 personekvivalenter eller mer. 

Miljöansvarig: Fredrik Noaksson,  

VD, AB Boxholms Teknik  

 

Drift- och skötselansvarig: Dennis Allvin 

Juridiskt ansvarig: Fredrik Noaksson 

VD, AB Boxholmsteknik 
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2 SYFTE MED SAMRÅDET 

AB Boxholmsteknik avser att tillståndspröva befintligt avloppsreningsverk i 

Boxholm enligt Miljöbalken, 9 kap, då dagens tillstånd är föråldrat. Några 

förändringar i verksamheten är inte planerade utan tillståndsansökan avser 

befintlig process. Verksamheten utgör automatiskt betydande miljöpåverkan 

enligt miljöbedömningsförordningen. 

Syftet med samrådet är att få in relevanta synpunkter som har betydelse för 

tillståndsprövningen. Avsikten är också att lyfta fram problemställningar, 

visa på alternativa lösningar, ge underlag för bedömning av miljöpåverkan 

samt få information om avgränsning och omfattning av 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samråden ger närboende, 

kommunen och andra intressenter möjlighet att tidigt komma med 

upplysningar och synpunkter. Till sin hjälp med samråd, tillståndsansökan 

och MKB har AB Boxholmsteknik anlitat en konsult med sakkunskap inom 

området, Mitta AB. Projektledare och sakkunnig inom Mitta är Alexandra 

Frost. 

AB Boxholmsteknik avser således att hålla ett s k avgränsningssamråd för 

närmast anliggande verksamheter och personer, berörda myndigheter samt 

övriga intressenter. Detta görs genom utskick av föreliggande 

samrådsunderlag till berörda och genom annonser. Samrådsunderlaget 

innehåller en beskrivning av planerad verksamhet och dess bedömda 

påverkan på miljö. Något undersökningssamråd har ej hållits, utan samrådet 

utgör ett gemensamt samråd. 

3 SAMRÅDSSYNPUNKTER 

Samrådssynpunkter lämnas skriftligt via epost eller brevledes till  

AB Boxholmsteknik, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm 

eller e-post info@boxholmshus.se. 

Vi önskar eventuella synpunkter senast 2020-01-15. Vid frågor kontakta 

gärna AB Boxholmsteknik på telefon: +46 142 896 94. 

4 BESKRIVNING AV PLANERAD VERKSAMHET 

4.1 Allmänt 

AB Boxholmsteknik avser att tillståndspröva befintligt avloppsreningsverk i 

Boxholm enligt Miljöbalken, 9 kap, då dagens tillstånd är föråldrat. Några 

förändringar i verksamheten är inte planerade utan tillståndsansökan avser 

befintlig process.  

Avloppsreningsverket är beläget på fastighet Mulebo 1:18 i Boxholms 

kommun. Avloppsreningsverket tar emot avloppsvatten från Boxholm tätort 

samt från Strålsnäs samhälle. Industribelastningen bedöms som liten, i och 

med att Boxholm Ost AB lägger ned under år 2019. Avloppsreningsverket 

omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening. Avledning av renat 

avloppsvatten sker till Svartån. 



  

Boxholms avloppsreningsverk, Boxholms kommun 
Samrådsunderlag, avgränsningssamråd  

  

5 (16) 

4.2 Verksamhetskod enligt Miljöprövningsförordningen 

Avloppsreningsanläggning bedöms vara tillståndspliktig verksamhet enligt 

Miljöprövningsförordningen 28 kap. 1§, med verksamhetskod 90.10 (B), då 

en avloppsreningsanläggning omfattas av lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd 

som motsvarar 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Verksamheten 

omfattas av inte av IED-direktivet. 

4.3 Betydande miljöpåverkan 

Verksamheten är av sådan art att verksamheten alltid ska bedömas som 

betydande miljöpåverkan enligt Miljöbedömningsförordningen 6§.  

4.4 Sevoso-lagstiftning 

Verksamheten bedöms inte omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

4.5 Kortfattad teknisk beskrivning 

Till Boxholms avloppsreningsverk leds avloppsvatten från Boxholms tätort 

samt från Strålsnäs samhälle. Avloppsvattnet som kommer till verket 

behandlas i tre steg i följande ordning: mekanisk, biologisk samt kemisk 

rening. Avloppsreningsverket är dimensionerat för 8 000 pe 

(personekvivalenter). 

Mekanisk rening 

Den mekaniska reningen består av separation av grövre föroreningar i ett 

mekaniskt rensgaller följt av ett luftat sandfång. 

Biologisk rening 

Efter den mekaniska reningen leds vattnet till det biologiska steget som 

behandlar vattnet enligt aktivslammetoden och består av två luftningsblock, 

först en slamaktiveringsbassäng i serie med kontaktluftningsbassäng, 

varefter vattnet leds till två parallellkopplade mellansedimenterings-

bassänger. I luftningsblocket syresätts avloppsvattnet. Fällningskemikalie 

doseras i slamaktiviseringsbassängen (simultanfällning). 

Kemisk rening 

Från det biologiska steget efter mellansedimenteringen leds avloppsvattnet 

till det kemiska steget, som består av två parallella linjer med ett 

flockningssteg följt av en slutsedimenteringsbassäng. Strax före en 

pumpgrop innan två parallella flockningssteg doseras fällningskemikalien 

(Ekoflock 90) tillsammans med hjälpkoagulant (Magnaflock 2025). 

Slambehandling 

Uppkommet slam förtjockas med tillsats av polymer (Zetag 7563), varefter 

avvattning sker genom skruvpress. Avvattnat slam avbördas till container, 

som är placerad inomhus, i avvaktan på borttransport. 



  

Boxholms avloppsreningsverk, Boxholms kommun 
Samrådsunderlag, avgränsningssamråd  

  

6 (16) 

 

Bild 1.  Foto inifrån Boxholms avloppsreningsverk. De öppna 
mellansedimenterings-bassängerna syns till höger i bild.  

4.5.1 Anläggningsdelar 

Tabell 1.  Anläggningsdelar. Ytbelastningar och uppehållstider enligt nedan 
baseras utifrån Qdim= 180 m³/h 

Anläggningsdel Antal Area (m2) Volym (m3) Ytbel (m/h) Uppehållstid (h) 

Rensgaller 1     

Rensgaller  1     

Sandfång 1  37  0,2 

Luftningsbassänger 2  400  2,2 

Mellansedimentering 2 180 440 1,0 2,5 

Flockning 2  100  0,6 

Slutsedimentering 2 220 740 0,8 4,2 

Mellanslamlager  24 50   

Slammagasin 1  180   

Externslambassäng 1  72   

Centrifug 1     

Slamcontainer 3  10   
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4.5.2 Dimensioneringsdata 

Reningsanläggningen har dimensionerats för nedanstående anslutningar och 

vattenmängder: 

Tabell 2.  Dimensionering inom Boxholms avloppsreningsverk 

Dimensionerande anslutning 8 000 pe 

Dimensionerande belastning, Qdim 180 m³/h 

Dimensionerande belastning, BOD7  560 kg/d 

Dimensionerande belastning Tot-P *) 20 kg/d 

Dimensionerande belastning Tot-N *) 104 kg/d 

*  Beräknade värden. Baserat på 8000 pe och 70 g BOD7/pe, d,  

2,5 g P-tot/pe, d samt 13 g N-tot/pe, d. 

4.6 Ledningsnät och pumpstationer 

Till ledningsnätet är anslutet 16 pumpstationer. Ledningsnätets kondition är 

av varierande slag och tidvis uppstår inläckage med stora mängder 

ovidkommande vatten till avloppsreningsverket som följd. 

4.7 Recipient 

Recipient för utgående renat avloppsvatten är Svartån. Utloppsledning är 

placerad från utloppsränna norr om huvudbyggnad till mitt i Svartåns 

strömfåra. 

Recipientkontroll utförs via MSV:s (Motala Ströms Vattenvårdsförbund) 

provtagningsprogram. Verksamhetsutövaren är medlem och betalar en årlig 

kostnad för de analystjänster som sker via MSV.  

Svartån vid Boxholm har idag måttlig ekologisk status. Svartån uppnår ej 

god kemisk status. Den har förhöjda halter av näringsämnen, kvicksilver 

och är påverkad av miljöstörande ämnen från punktkällor bl a Boxholms 

sågverk och Boxholms bruk.  
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Bild 1. Recipient Svartån, nedströms utgående ledning. 

4.8 Belastning 

Nuvarande BOD7-belastningen uppgår till ca 4 200 pe (personekvivalenter). 

Under 2018 uppgick BOD7-belastningen maximalt till 6 000 pe (maxdygn). 

Fosfor- och kvävebelastningen uppgår till ca 3800 pe respektive 4 100 pe. 1  

Antalet anslutna fysiska personer uppgår till ca 3 400 personer. Utöver det 

tillkom en industribelastning motsvarande ca 800 pe under år 2018, varav en 

stor del kommer från Boxholms Ost AB. Industribelastningen förväntas 

dock minska under 2019-2020, då Boxholms Ost läggs ned under 

innevarande år.  

Lista över anslutna industri utöver Boxholms ost är: 

• Ovako Bar AB – endast sanitärt vatten 

• Boxholms Såg AB – endast sanitärt vatten 

• EON – endast sanitärt vatten 

• Boxholm Stål AB – endast sanitärt vatten 

• OK/Q8 – bensinstation med tvättanläggning (har godkänd 

reningsanläggning) 

 

1 Beräknade värden. Baserat på 70 g BOD7/pe, d, 2,5 g P-tot/pe, d samt 13 g N-tot/pe, d. 
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Det totala årsflödet är ca 440 000 m3/år. Medelflödet uppgår till ca 1 200 

m3/d (maximalt ca 3400 m3/d), vilket motsvara knappt 290 l/pe*d, räknat på 

4 200 pe. Detta är relativt lågt i förhållande till medel i Sverige. 

Ovidkommande vatten (tillskottsvatten) har under år 2015-2018 varit mellan 

35-47 % av totalt behandlat avloppsvatten.  

Totalt sett är belastningsgraden i förhållande till dimensionerad belastning 

således relativt låg och även vid maxdygn ligger belastningen under 

avloppsreningsverkets dimensionering. 

Ca 3 000 m3/år (30 ton TS per år) externslam från enskilda 

avloppsanläggningar mottas per år, vilket tillsätts vattenfasen vid inloppet 

till avloppsreningsverket.  

4.9 Reningsresultat och utsläpp 

Boxholms avloppsreningsverk uppvisar goda reningsresultat och ligger som 

medel på ca 98 % reduktion av BOD7, 99 % reduktion av fosfor, minst 90 % 

reduktion av CODcr och kvävereduktion om ca 60 %. Utgående halter av 

uppgår till ca 4,0 mg/l BOD7, ca 0,1 mg/l fosfor, ca 20 mg/l kväve och 20 

mg/l CODcr. 

Detta innebär att avloppsreningsverket per år släpper ut ca 1,8 ton BOD, 9,1 

ton COD, 0,045 ton totalfosfor och 8,9 ton totalkväve till recipienten 

Svartån. Utöver det avgår ca 370 kg aluminium, ca 20 kg koppar och 8,7 g 

kadmium från verksamheten. 

4.10 Slamhantering 

Årligen produceras ca 700-900 ton slam per år, vilket motsvarar ca 170-190 

ton TS/år (TS-halt uppgår till normalt till ca 24 %). Utöver det mottas ca 

215 m3/år (4,3 ton TS per år) externslam från andra reningsverk som går 

direkt till slambehandling. Halterna av tungmetaller och organiska 

indikatorämnen i slammet är låga2. Producerat slam komposteras på 

Åsbodalens deponi. 

4.11 Bräddningar 

Bräddningar i avloppsreningsverket kan ske före avloppsreningsverket, före 

och efter biosteget, varvid helt orenat eller endast delvis renat avloppsvatten 

bräddar till Svartån. Bräddningar i avloppsreningsverket förekommer 

relativt sällan och under de två senaste åren har ingen registrerad bräddning 

förekommit. Förbättringsarbete av bräddningsregisteringen i 

avloppsreningsverket genomfördes under år 2019 och kommer ytterligare 

förbättras framgent, då denna uppvisade vissa brister vid senaste periodiska 

besiktningen. 

Bräddning i ledningsnätet kan ske vid de 16 pumpstationerna, där utrustning 

för registrering av bräddtillfällen, bräddtid samt larm finns installerat. 

 

2 Metall ligger under tillåtna halter för avloppsslam för jordbruksändamål; SFS 1998:944, § 20. 
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Bräddning av orenat avloppsvatten sker vanligen någon eller några gånger 

per år i samband med stora skyfall (p g a så kallad hydraulisk 

överbelastning). 

4.12 Mätning och provtagning 

Flödesmätning av avloppsflödet efter slutsedimentering med 

ultraljudsgivare. Provtagning av inkommande och utgående avloppsvatten 

sker flödesproportionellt med automatisk provtagare placerad före galler i 

inloppsränna respektive i utloppskanalen efter slutsedimentering. Analyser 

av uttagna vattenprover sker på ackrediterat laboratorium. 

Provtagning av uppkommet slam sker för att säkerställa att innehållet av 

föroreningar är lågt. Utöver det sker erforderlig daglig driftskontroll i 

avloppsreningsverket. 

4.13 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att Boxholms avloppsreningsverk drivs vidare 

enligt sitt nuvarande tillstånd på nuvarande plats. Detta är inte önskvärt, då 

tillståndet är föråldrat och det är angeläget att verksamheten omprövas 

enligt gällande lagstiftning inom miljöområdet.  

5 RIVNINGSARBETEN 

Några rivningsarbeten kommer inte att ske, då ansökan avser en befintlig 

verksamhet och några förändringar i verksamheten inte planeras. 

6 LOKALISERING 

6.1 Befintlig lokalisering 

Verksamhet är lokaliseras på fastigheten Mulebo 1:18 i befintlig 

reningsverksbyggnad, utmed Svartån. Fastigheten är inhägnad och grind till 

anläggningen är låst då personalen ej är på plats. Alla reningssteg är helt 

inbyggda, d v s all rening sker inomhus. Detta gäller även hantering av slam 

och slamlager. Endast utloppsrännan för renat avloppsvatten är belägen 

utomhus.  

I översiktsplan för Boxholms kommun omnämns avloppsreningsverket som 

skyddsobjekt och särskilt sårbar verksamhet. Översiktsplan antogs 2012-08-

29. Området är detaljplanelagt för reningsverket (detaljplan antagen 2007). 

Området bedöms därför som väl lämpat för denna typ av lokalisering. 
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Bild 3.  Karta över närområdet kring Boxholms avloppsreningsverk. 
Avloppsreningsverkets lokalisering är inringat i rött. Karta hämtad från 
Google maps 2019-06-13. 
 

6.2 Alternativ lokalisering 

Någon alternativ lokalisering bedöms inte som lämplig då det rör sig om en 

befintlig verksamhet som ligger väl avskild från bostäder. Vidare har 

lokalisering prövats i samband med både översiktsplan och detaljplan. 

Således har alternativ lokalisering ej utvärderats. 

6.3 Närliggande verksamheter och bostäder 

I närområdet ca 100 m sydöst om Boxholms avloppsreningsverk finns ett 

kraftverk (beläget på motsatt strand utmed Svartån). På andra sidan (östra) 

Svartån finns Bredgårds industriområde, beläget ca 100 m från 

avloppsreningsverket. Inom detta område finns bl a Steeltec Boxholm AB, 

Ovako Boxholm och Båtgaraget i Boxholm AB. 

Närmaste bostäder finns drygt 200 m sydväst om Boxholms 

avloppsreningsverk samt knappt 300 m nordväst om avloppsreningsverket.  

6.4 Skyddsvärda objekt 

6.4.1 Naturområden 

Svartån, som även utgör recipient för Boxholms avloppsreningsverk, ligger 

i direkt anslutning till avloppsreningsverket. Svartån är ett av Östergötlands 

större vattendrag och av regionalt intresse för sina biologiska värden. 
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Svartån hyser ett flertal rödlistade och skyddsvärda arter, tex flodpärlmussla 

och utter3. 

I övrigt finns det inga närbelägna naturområden, som därmed bedöms kunna 

beröras eller störas av Boxholms avloppsreningsverk. 

6.4.2 Friluftsområde 

I närområdet kring avloppsreningsverket finns Flemminge golfbana, beläget 

i direkt anslutning till fastigheten. Vivåsens utegym ligger ca 400 m i västlig 

riktning sett från avloppsreningsverket i ett skogsområde där bl a 

Östgötaleden passerar. 400 m norr om avloppsreningsverket på andra sidan 

Svartån återfinns Svartåvallen fritidsanläggning med bl a fotbollsplaner. 

Svartån hyser ett rikt fiskbestånd och är således intressant ur 

friluftssynpunkt. Gädda, abborre, mört, löja, och sutare är mycket vanlig 

fångst.  

7 MILJÖPÅVERKAN 

7.1 Kemiska produkter 

Inom avloppsreningsverket används i första hand fällningskemikalier samt 

polymer i större mängder. 

Fällningskemikalien, Ekoflock 90, används för att fälla ut de ämnen som 

vill avskiljas avloppsvattnet. Ekoflock 90 förvaras i en invallad lagringstank 

med en volym av 12 m3 utomhus i en tät betongkassun. Hjälpkoagulant 

Magnaflock 2025 används liten omfattning och förvaras i pappsäck. 

Polymer Zetag 7563 används för avvattning av slam i press. Polymeren 

förvaras i pulverform i storsäck. 

Övriga kemikalier finns i dels i verkstad och dels på flera platser i 

verksamheten, exempelvis oljor, spilloljor mm.  

För förteckning av kemiska produkter, se bilaga 1. Säkerhetsdatablad för 

kemiska produkter redovisas i bilaga 2.  

7.2 Avfall 

Avfall som uppstår vid anläggningen är i första hand rens och sand som 

avskiljs från inkommande avloppsvatten i det mekaniska reningssteget.  

Utöver det uppkommer även mindre mängder oljeavfall, avfall från kontors- 

och personalutrymmen, lysrör, elskrot, träavfall och metallskrot. Allt avfall 

sorteras på plats och transporteras bort av verksamhetsutövaren till den egna 

anläggningen.  

  

 

3 Mjölby och Boxholms kommun, NVP beskrivning, Svartån 2019. 
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Tabell 1. Ungefärlig avfallsmängder per år (uppgifter från miljörapport 2018). 

Typ av avfall EWC-kod Ursprung Mängd Slutbehandling 

Rens 19 08 01 Avloppsvatten ca 3,5 ton Förbränning 

Sand 19 08 02 Avloppsvatten ca 1 ton Deponering 

Hushållsavfall 20 03 01 Personalutrymmen ca 0,05 ton Förbränning 

Well, 
tidningar, 
papper 

20 01 01 Förpackningar och 
kontorspapper 

ca 0,05 ton Återvinning 

Träavfall 20 01 38 Verksamheten ca 0,1 ton Förbränning 

Metallskrot 20 01 40 Verksamheten ca 4 ton Materialåtervinning 

Elskrot 20 01 35 Skrotad utrustning ca 0,3 ton R13 

Oljeavfall 20 01 26 Oljebyte pumpar och 
växellådor 

ca 25 kg R13 

Lysrör 20 01 21 Byta av lysrör i 
armaturer 

ca 10 st R14 

 

7.3 Utsläpp till luft 

7.3.1 Lukt 

Verksamheten och slamhantering i synnerlighet kan ge upphov till lukt i 

närområdet. Då verksamheten inkluderande slamlager sker inomhus och 

verksamheten dessutom är belägen med betryggande avstånd till bebyggelse 

bedöms verksamheten inte upphov till någon obehaglig lukt vid närliggande 

bostäder eller ge upphov till störning för människors hälsa eller miljön. 

Några klagomål avseende lukt från närboende eller andra intressenter har ej 

förekommit. 

7.3.2 Utsläpp från trafik och energiförbrukning 

Trafik till och från fastigheten, dels av personal dels av material och avfall, 

liksom verksamhetens energi- (el) förbrukning leder till utsläpp av bl a 

koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar. Dessa utsläpp ger bl a 

klimateffekter och påverkar luftkvaliteten i Boxholm. Utsläppen liksom 

dess effekter har ej beräknats. 

7.4 Utsläpp till mark 

Några utsläpp till mark sker ej. Miljöstatusen i mark och grundvatten är ej 

undersökt på fastigheten, men några kända utsläpp av förorenande ämnen 

har ej skett. Boxholms avloppsreningsverk är av Länsstyrelsen riskklassad 

(inventerad) som riskklass 3 i Länsstyrelsens EBH-stöd (potentiellt 

förorenade områden) 4. 

 

4 Länsstyrelsen Östergötland webbgis, 2019-06-25. Objektid: 141 694. 



  

Boxholms avloppsreningsverk, Boxholms kommun 
Samrådsunderlag, avgränsningssamråd  

  

14 (16) 

7.5 Utsläpp till vatten 

7.5.1 Reningsresultat från Boxholms avloppsreningsverk 

Årligen släpper Boxholms avloppsreningsverk ut ca 1,8 ton BOD, ca 9,1 ton 

COD, ca 0,045 ton totalfosfor och ca 8,9 ton totalkväve till recipienten 

Svartån. Utöver det avgår ca 370 kg aluminium, ca 20 kg koppar och ca 9 g 

krom från verksamheten. 

Boxholms avloppsreningsverk bedöms av Vattenmyndigheten medföra en 

betydande påverkan avseende totalfosfor (tot-P) på recipienten Svartån. 

Analysen baseras på antropogen belastning i förhållande till 

bakgrundsbelastning. Avloppsreningsverket kan även ha en betydande 

påverkan med avseende på miljögifter. 5 

7.5.2 Dagvatten och sanitärt avloppsvatten 

Dagvatten från hårdgjorda ytor på fastigheten (byggnader och asfalterade 

ytor utomhus) kommer inte att påverkas av verksamheten, utöver 

konventionella trafikrelaterade utsläpp till dagvatten från körytor. 

Uppställning av fordon sker ej inom området utöver parkering av 

personfordon. 

Utöver det uppkommer endast små mängder sanitärt avloppsvatten från 

personalutrymmen, vilket avleds till det kommunala 

avloppsledningsnätet/avloppsreningsverket. 

7.6 Buller 

Verksamheten bedöms inte ge upphov till externt buller i någon större 

omfattning då verksamheten är inbyggd. Några kontroller avseende buller 

har inte gjorts. Några klagomål har inte framförts till huvudman eller 

tillsynsmyndighet. 

7.7 Transporter 

Verksamheten bedöms maximalt ge upphov till maximalt 1 transport per 

vecka för in- och utleveranser av kemikalier och slam per vecka.  

7.8 Energiförbrukning 

Den stora mängden energi- (el) förbrukning härstammar från drift av 

ingående maskinpark i avloppsreningsverket, bl a för luftning. 

Verksamheten arbetar kontinuerligt med minskning av energiförbrukning 

och således har bl a slamcentrifugen bytts ut mot en skruvpress och 

blåsmaskiner bytts ut mot nya, vilket gett en betydande minskning i 

energiförbrukningen. Utöver el till drift av verksamheten tillkommer 

elförbrukning för uppvärmning av avloppsreningsverket. Detta görs dock 

via bergvärme, sedan oljepannan byttes ut för några år sedan.  

 

5 Vattenmyndigheternas nationella analys genomförd 2018, VISS, 2019-06-25. 
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Årligen uppgår elförbrukningen till ca 390 MWh/år, vilket motsvarar  

ca 1 000 kWh/d, ca 0,9 kWh/m3 eller ca 100 kWh/pe, år. Elförbrukningen 

motsvarar genomsnittsförbrukningen för ett svenskt medelstort reningsverk 

räknat på inkommande belastning (pe) per år, men är något högre räknat på 

mängden inkommande vatten per år. Elförbrukningen bedöms kunna 

minska framgent när de genomförda förändringarna ger fullt utslag i 

statistiken över elförbrukningen. 

8 RISKER I VERKSAMHETEN 

8.1 Brand 

Brandrisken i verksamheten bedöms som låg, då det finns mycket lite 

brännbart material i verksamheten. Brandsläckare finns om brand ändå 

skulle uppstå i t ex kontorsutrymmen.  

8.2 Kemikalieläckage 

Det är i första hand fällningskemikalien som är flytande och förkommer i 

några större mängder i verksamheten. Tanken för denna är invallad. 

Tankning sker utomhus under övervakning, varför risk för spill eller läckage 

bedöms som låg. Tillsyn av doseringsutrustning sker dagligen. 

Risken för läckage av kemikalier i övrigt i verksamheten bedöms som 

mycket liten i och med de små mängderna som förvaras i verksamheten. 

8.3 Bräddning 

Till följd av att ledningsnätet bitvis har brister sker inläckage av stora 

mängder ovidkommande vatten periodvis. Detta tillsammans med ökande 

regnmängder kan leda till bräddning på ledningsnätet och i 

avloppsreningsverket. Bräddningsmätning finns på samtliga pumpstationer. 

Åtgärder, i första hand relining, sker årligen av kortare sträckor av 

ledningsnätet enligt upprättad saneringsplan (från år 2011-2012).  

Bräddning förekommer också vid avloppsreningsverket i mindre 

omfattning. Åtgärder pågår för att förbättra bräddningsmätningen i 

avloppsreningsverket. 

I dagsläget finns ingen strategi för klimatanpassning (analys av hur stigande 

vattennivåer och höga flöden, som kommer av ökad och häftigare 

nederbörd, kommer att påverka ledningsnät och avloppsreningsverket i 

framtiden, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att klimatanpassa 

verksamheten).  
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9 PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER 

9.1 Bräddningsmätning 

Åtgärder för att förbättra bräddningsmätningen i avloppsreningsverket pågår 

för att säkerställa att dels samtliga bräddningar registreras före (före inlopp) 

och i avloppsreningsverket och dels för att säkerställa att erforderlig 

mätning och provtagning av förekommande bräddningar görs. 

9.2 Ledningsnät 

Åtgärder, i första hand relining, planeras även fortsättningsvis på 

ledningsnätet enligt upprättad saneringsplan (från år 2011-2012).  

9.3 Invallning 

Samtliga flytande kemiska produkter liksom flytande farligt avfall förvaras 

inom invallning. Risken för läckage eller spill i verksamheten bedöms som 

liten.  

9.4 Brand 

Brandsläckare finns i lokalerna. Brandrisken bedöms som liten. 

9.5 Egenkontroll 

Kontrollprogram liksom egenkontrollprogram innefattande löpande 

driftskontroll finns för verksamheten. Dessa planeras att ses över i samband 

med att tillstånd erhålls för att säkerställa att de nya villkoren efterlevs.  
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Kemikalieförteckning Boxholm RV uppdaterad 190812 

Produktnamn Användning Mängd Egenskaper 

(Riskfras) 

Klassificering Kommentar: Placering Giltig från 

Zetag 7563 C:a 800 kg/år. 

Polymer för 
avvattning av slam. 

0-1000 kg H 401 Giftig för 
vattenlevande 
organismer 

Ej klassificeringspliktig Lagerhall ARV 2017-06-14 

Ekoflock 90 C:a 150.000 kg/år. 5-30 m3 R 36,R 66 

S25,26,37/39, 60 

Irriterande UN 3264, klass 8 Nedgrävd 
utomhusbehållare 

2015-06-01 

Magnafloc 2025 500 kg/år 

hjälpkoagulant 

0-500 kg   Ej klassificeringspliktig. Lagerhall ARV 2017-06-13 

Q8 Goya NT 
150, 220 

Transmissionsolja 0-40 l   Ej klassificeringspliktig Oljelager, 

Pumprum, 

blåsmaskinrum 

2017-05-22 

Q8 Schumann 
68 

 

 

 

Kompressorolja 0- 40 l R 22,38,43, 
50/53,51/53,53/53 

Hälsoskadlig, 
Irriterande, 
Miljöfarlig 

 Oljelager, 

Pumprum, 

blåsmaskinrum 

2018-02-14 

Combirent Rengöringsmedel 0-20 l R 36, R 41, R 22 Irriterande Ej klassificeringspliktig Städförråd 2016-01-20 

Exotol Rengöringsmedel 0-1 l R 36 Irriterande  Städförråd 2016-08-24 

Lacknafta Lösningsmedel 0-5 l R 65, R 66 Hälsoskadlig, 
Toxisk 

 Verkstad 2018-07-10 

Isväck Snösmältning 0-1 l R 11 Mycket 
brandfarlig 

UN 1170 Verkstad 2019-10-29 
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Produktnamn Användning Mängd Egenskaper 

(Riskfras) 

Klassificering Kommentar: Placering Giltig från 

FÖRCH 
Högtrycksfett 

Smörjmedel 0-500 ml R 51-53,R 65 Extremt 
brandfarlig samt 
miljöfarlig 

 Verkstad 2017-09-14 

CRC Belt Grip Remspray 0-500 ml R 65 Brandfarlig samt 
hälsoskadlig 

 Verkstad 2017-06-29 

Enersyn RC-S 68 Luftkompressorolja 0-1 l R 52/53, S 61 Hälsoskadlig Ej klassad Verkstad 2017-06-22 

Super 6 plus 
Berner 

Rostlösningsmedel 0-500 ml R 65, S 2, S 23, S 
51, S 62 

Hälsoskadlig  Verkstad 2018-04-24 

Nitor Allrent Rengöringsmedel 0-3 l   Ej märkningspliktig Städförråd 2015-06-22 

 

MYRR 

Insektsmedel 0-500 g H400, H410 Mycket giftig för 
vattenlevande 
organismer 

UN 3077 Städförråd 2018-03-15 

Avkalka, avrosta 
BIOGEN 

Rengöringsmedel 0-3 l R 36, S 25 Irriterande för 
ögonen 

 Städförråd 2016-09-30 
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