
Hjälp oss att få
ett renare vatten!

Minska företagets 
utsläpp av miljögifter
Riktlinjer för avloppsvatten från 
industrier och andra verksamheter

Miljögifter och andra olämpliga ämnen kan 
skada både avloppssystemet och vatten-
miljön. I den här broschyren berättar vi som 
ar betar på avloppsreningsverken därför 
mer om avloppsrening, kemikalier och 
om vilka krav som ställs för att få avleda 
avlopps vatten till avloppsnätet.



AVLOP P SRENING  
för kretslopp och miljö
De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att ta 

emot och rena avloppsvatten från hushåll. Processerna i 

avloppsverken behandlar biologiskt lättnedbrytbara ämnen 

och avskiljer bakterier, fosfor, kväve och partiklar. Det  

renade avloppsvattnet släpps sedan ut i recipienten som kan 

vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka. Restpro-

dukten slam från reningsprocessen kan, om det inte är för-

orenat, användas som jordförbättring.

Läs mer om  
avloppsreningsverkens arbete, sid ....................4

ARBET A UP P ST RÖ MS
– minska miljögifterna vid källan
A vloppsvattnet får inte innehålla miljögifter, det vill säga  

kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. De som inte 

bryts ner i avloppsreningsverken fastnar i slammet eller följer 

med det renade avloppsvattnet ut i recipienten. Därför är det 

viktigt att alla som är anslutna till ett kommunalt avloppsnät 

hjälps åt för att förhindra att miljögifter spolas ut med  

avloppsvattnet.

Läs mer om hur uppströmsarbetet 
både sparar miljö och pengar, sid ......................6

Viktiga LAGAR och  
BEST ÄMMELSER att känna till
A vloppsreningsverken är inte skyldiga att ta emot process-

avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. F ör-

hållandet mellan abonnenten och V A - huvudmannen reg-

leras i Lagen om Allmänna vattentjänster och i kommunens 

Allmänna bestämmelser för vatten-  och avloppsanlägg ningar 

( A B V A ) . U töver det fi nns det lagstiftning som behandlar 

miljöfarlig verksamhet, kemikalier och vattenmiljö.

Läs mer om lagar och bestämmelser, sid ...........8

Innehåll 



Mer information
Den här broschyren är baserad på S venskt V attens publikation P 9 5  R å d  vid  mottagand e av avloppsvatten frå n 

ind u stri och annan verk samhet, som dock inte behandlar utsläpp av dagvatten. Den går att ladda ner från  

w w w .svensktvatten.se

På S venskt V attens hemsida fi nns även annan aktuell information om miljögifter och uppströms arbete. Där 

hittar du också broschyren T illsammans k an vi minsk a u t släppen av miljögifter, som handlar om hur hushållen 

kan minska sina utsläpp.

GENERELLA KRAV för anslutning
A lla verksamheter som är anslutna till det kommunala led-

ningsnätet måste kunna visa att deras avloppsvatten är be-

handlingsbart. O lämpliga utsläpp kan ställa till stor skada i 

ledningsnät, pumpstationer, reningsverk och recipient.  

De kan också leda till hälsorisker för personalen. Därför har 

generella krav för de vanligaste föroreningarna som till  

ex empel ammonium, fett, klorid och metaller fastställts. 

F arliga kemiska ämnen bör inte förekomma i avlopps-

vattnet. U töver det kan miljömyndigheterna och  

V A  -huvudmannen ställa ytterligare krav.

Läs mer om generella krav  
på anslutna verksamheter, sid  ........................1 0

SP EC IFIKA KRAV för anslutning
F örutom att alla företag som är anslutna till det kommu nala 

avloppsnätet måste klara de generella kraven omfattas vissa 

branscher också av specifi ka krav. Det är verksamheter vars 

avloppsvatten innehåller ämnen som är så skadliga att det 

krävs olika typer av intern rening innan avloppsvattnet kan 

släppas ut. Det gäller till ex empel biltvättar, sjukhus, tand-

läkarmottagningar och verkstadsindustrier.

Läs mer om specifika krav 
på anslutna verksamheter, sid .........................1 4
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AVLOP P SRENING
för kretslopp och miljö
Jordens vatten går runt i ett evigt kretslopp. V i dricker samma 

vatten som dinosaurierna drack, och det vatten vi använder 

idag är ett lån från kommande generationer. Därför måste vi 

skydda vattenresurserna och rena allt vatten som har använts.

V i som arbetar på S veriges 2  0 0 0  kommunala avloppsre-

ningsverk har därför ett viktigt uppdrag. T illsammans tar vi 

emot och renar avloppsvatten från drygt åtta miljoner män-

niskor, många industrier och serviceföretag och i vissa fall 

också dag-  och dräneringsvatten.

Reningsverkens processer är byggda för att i första hand 

behandla avloppsvatten från hushåll. L ättnedbrytbart material 

bryts ner av bakterier. Partiklar, så kallat suspenderat material, 

avskiljs som slam tillsammans med näringsämnet fosfor. F os-

Jordens  

vatten går runt  

i ett evigt krets- 

lopp. Det varken för- 

svinner eller nybildas, det  

bara förflyttar sig. Därför är  

allt vatten som används ett lån  

från naturen. När vattnet  

har använts måste det renas.
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Renare slam med Revaq  
F ör att tryggt kunna gödsla med slam fi nns 

c ertifi eringssystemet R evaq . R evaq  är oc kså en 

viktig del i avloppsreningsverkens uppströms-

arbete. Syftet är att minska utsläppen av miljö-

gifter för att få renare slam oc h mindre belast-

ning på sjöar oc h hav.

Det innebär bland annat att företag som är 

anslutna till ett avloppsreningsverk som är  

R evaq -c ertifi erat har hårdare krav på att redo-

visa sin kemi kalieanvändning, oc h hur de farli-

gaste kemikalierna ska fasas ut.

R evaq  ger jordbruket oc h livsmedels-

företagen information om slammets innehåll 

oc h kvalitet. V arje slamparti som används i 

jordbruket kan spåras i en G IS-databas. R evaq  

bidrar oc kså till att uppfylla miljömålet G od 

bebyggd miljö där riksdagen har beslutat att 

fosfor ur avlopp ska återföras till mark.

R evaq  drivs av Svenskt V atten, avlopps-

reningsverken, L antbrukarnas R iksförbund,  

L antmännen oc h Svensk Dagligvaruhandel i 

sam arbete med Naturvårdsverket.

forn fälls även ut på kemisk väg och kvävet avskiljs främst till 

luften av speciella bakterier i reningsverket.

Det renade avloppsvattnet släpps sedan ut i recipienten som 

kan vara en sjö, ett vattendrag eller en kuststräcka. Där  

återgår det till naturens kretslopp, och vattnet från sjöar och  

vattendrag kan sedan användas för dricksvattenproduktion, 

bad och rekreation.

Kretsloppstänkande och resursanvändning är vägledande 

för avloppsreningsverkens arbete. Restprodukter från reningen 

kommer till nytta i samhället i form av biogas, el, fjärrvärme 

och slam. S lammet innehåller fosfor och mullbildande ämnen, 

och kan därför användas som väx tnäring.

F osfor är ett viktigt näringsämne som väx terna tar upp ur 

jorden, men fosfor är en ändlig resurs. O m mindre än 1 0 0  år 

beräknas efterfrågan av fosfor till mineralgödsel vara större än 

tillgången. F osforn i slammet är därför en tillgång för jord-

bruket. M en slammet får inte innehålla miljögifter eftersom 

väx terna kan ta upp en del av dem ur jorden. Därför fi nns det 

gränsvärden för hur mycket metaller det får fi nnas i avlopps-

slam som ska gödsla åkermark.
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U tsläppen av 

miljögifter måste 

minska. A nnars fi nns 

det risk för att Sveriges 

dric ksvatten oc h sjöar på 

sikt blir lika förorenade som 

de är i flera andra länder.

ARBET A UP P ST RÖ MS – 
minska miljögifterna vid källan
A nvändningen av kemikalier i samhället ökar. S jälvklart är inte 

alla kemikalier farliga. M en fl era av de mest använda klassifi ce-

ras av E U  som särskilt farliga för hälsa och miljö, så kallade mil-

jögifter. Det gäller både organiska och oorganiska ämnen som 

metaller. De är långlivade i miljön, kan lagras i kroppen och är 

giftiga. V issa miljögifter kan orsaka cancer, skada arvsmassan 

eller fortplantningsförmågan samt påverka hormonsystemet.

De fl esta stora industrier har numera egen rening. Istäl-

let är det hushåll, trafi k, små och medelstora industrier och 

serviceverksamheter som står för de största utsläppen av 

miljögifter. O ch en stor del av dem följer med avloppsvatt-

net till avloppsreningsverken.

Reningsprocesserna kan inte bryta ner alla miljögifter. 

På senare år har det därför blivit svårare att hålla jämna steg 
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med utsläppen. F lera miljögifter har kommit in i vattnets 

kretslopp, och hittas idag i grundvatten, sjöar och kustvatten. 

Därför är det viktigt att alla som är anslutna till det kom-

munala ledningsnätet hjälps åt att förhindra utsläpp av miljö-

gifter. 

Den enda långsiktigt hållbara lösningen är att arbeta före-

byggande och minska användningen av miljögifter i sam-

hället. På avloppsreningsverken kallar vi det för uppströms-

arbete, det vill säga det arbete som görs för att för hindra att 

miljögifter kommer in i avloppssystemen. E tt effektivt upp-

strömsarbete minskar också behovet av att rena avloppsvatt-

net från miljögifter. E n sådan rening är energikrävande och 

fördyrar reningskostnaderna. E ftersom avloppsreningsverken 

arbetar enligt självkostnadsprincipen kommer ökade renings-

kostnader att påverka såväl privatpersoner som företag.

E x empel på viktigt uppströmsarbete är skärpta lagar, 

ändrade konsumtionsvanor samt ökad användning av miljö-

märkta produkter i hushåll och industrier. F öretagen bidrar  

genom att byta ut miljögifter mot mindre farliga kemikalier 

och installera egen rening. 

Bara fördelar med 
uppströmsarbete
A tt minska användningen av miljögifter le-

der till såväl bättre inom- oc h utomhusmiljö 

som arbetsmiljö. Det bidrar till levande sjöar 

oc h hav att bada oc h fi ska i, oc h det skyddar 

dric ksvattentäkterna. Dessutom blir avlopps-

reningsverkens slam renare så att det även på 

lång sikt kan användas som gödning.

U ppströmsarbetet är det viktigaste sättet 

att samtidigt bidra till riksdagens miljömål om 

G iftfri miljö oc h M indre klimatpåverkan. A tt 

rena bort kemikalier i avloppsreningsverken 

minskar inte användningen av miljögifter i 

samhället, men kräver ny, energiintensiv  

teknik.

U ppströmsarbetet är oc kså en förutsätt-

ning för att klara kraven i E U :s vattendirektiv 

om god ekologisk oc h kemisk status i grund-, 

yt- oc h kustvatten, som medlemsländerna ska 

uppnå till 20 15 eller senast 20 21.
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Det är många lagar och bestämmelser att hålla reda på när 

man driver företag, inte minst på miljöområdet. F ör de före-

tag som släpper ut, eller planerar att släppa ut, avloppsvatten 

till det kommunala avloppsnätet är det nödvändigt att kän-

na till Lagen om allmänna vattentjänster ( S F S  2 0 0 6 :4 1 2 ) , som 

allmänt kallas vattentjänstlagen. V arje kommun har dess-

utom antagit Allmänna bestämmelser för hu r V A-anläggningen 

få r använd as (AB V A) .

Ansvar enligt vattentjänstlagen
I vattentjänstlagen beskrivs förhållandet mellan V A -huvud-

mannen och abonnenten. V A - huvudmannen är respekti-

ve kommun genom sin V A - verksamhet. A bonnenten är van-

ligen den som äger fastigheten men kan också vara den som 

huvudmannen tecknat avtal med. T ill skillnad från miljö-

balken, där verksamhetsutövaren är juridiskt ansvarig gente-

mot miljömyndigheten, så är det enligt vattentjänst lagen V A -

abonnenten som har det juridiska ansvaret gentemot V A - 

huvudmannen.

E nligt vattentjänstlagen är avloppsreningsverken inte 

skyldiga att ta emot utsläpp som kan skada avloppssystemet 

eller göra det omöjligt för dem att klara sina utsläppskrav och 

krav på slamkvalitet. Därför måste alla företag som vill avleda 

avloppsvatten till det allmänna avloppsnätet informera om sin 

verksamhet så att V A  -huvudmannen kan bedöma om utsläp-

pen går att ta emot.

Innehåller avloppsvattnet miljögifter eller andra olämpliga 

ämnen kan V A - huvudmannen neka anslutning eller kräva 

att företaget installerar egen rening. V A  -huvudmannen kan 

också ställa krav om avloppsvattnet innehåller höga halter av 

behandlingsbara ämnen, och också debitera företaget för mer-

kostnaderna för sådan rening.

V A - huvudmannen har rätt till tillträde på en fastighet för 

att undersöka avloppsinstallationen, dock gäller tystnadsplikt 

om abonnentens enskilda affärs-  eller driftsförhållanden. 

V A -huvudmannen får strypa eller stänga företagets vatten-

tillförsel, och även koppla bort abonnenten, om denne inte 

betalat avgifter eller försummat andra skyldigheter och till 

ex empel släppt ut otillåtna kemikalier. A bonnenten är också 

skyldig att återställa skador som utsläppen orsakat och ersätta 

V A - huvudmannens ex tra kostnader.

ABVA för varje kommun
E nligt förordningen till vattentjänstlagen beslutar varje 

kommun om ytterligare föreskrifter i A llmänna bestäm-

melser för användning av den allmänna V A  -anläggningen 

(A B V A ) . Där fi nns mer information, och detaljerade be-

stämmelser som är anpassade till lokala förhållanden. 

Miljöbalken gäller alla företag
M iljöbalken ( S F S  1 9 9 8 :8 0 8 ) är en övergripande lagstiftning 

som gäller alla verksamheter som påverkar miljön, även de 

som inte bedriver tillstånds-  eller anmälningspliktig verksam-

het. De så kallade hänsynsreglerna ställer krav på företagen 

att bland annat skaffa sig kunskap och göra allt som är möj-

ligt för att skydda hälsa och miljö samt att använda bästa 

möjliga teknik. F öretagen måste också hushålla med energi 

och råvaror samt främja återanvändning och återvinning. E n 

viktig regel är produktvalsprincipen som innebär att produk-

ter som kan skada hälsa och miljö inte ska användas om de 

kan ersättas med sådana som är mindre farliga.

T ill miljöbalken hör fl era följdförfattningar med mer pre-

ciserade regler och bestämmelser. I förordningen om miljö-

farlig verksamhet fi nns en förteckning över vilka miljöfarliga 

Viktiga LAGAR och
BEST ÄMMELSER 
att känna till
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verksamheter som måste anmälas eller tillståndsprövas. F ör 

de företag som planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken 

är det viktigt att först ta kontakt med V A  -huvudmannen. E tt 

tillstånd enligt miljöbalken ger nämligen inte automatiskt 

företaget rätt att släppa ut avloppsvatten i det allmänna av-

loppssystemet. Ingen miljömyndighet kan besluta om utsläpp 

till avloppsreningsverket mot V A - huvudmannens vilja. 

I förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 

fi nns bestämmelser om hur den egna kontrollen ska ske för att 

skydda hälsa och miljö. Den som bedriver tillstånds-  eller an-

mälningspliktig verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att 

dokumentera det organisatoriska ansvaret för miljöfrågor. Det 

ska fi nnas rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning, drift 

och övervakning. Det krävs också en förteckning över alla 

hälso-  och miljöfarliga kemikalier som används av företaget. 

Förbjudet släppa ut farligt avfall
E nligt avfallsförordningen ska farligt avfall som till ex empel 

ytbehandlingsbad, avfettningsmedel, spillolja, glykol och 

färgrester hanteras så att det inte kan förorena mark och vat-

ten. Det får inte släppas ut i avloppet utan ska tas om hand 

och förstöras på särskild anläggning.

EU skärper kraven
På senare år har lagstiftarna insett behovet av att öka vattenskyddet 

och minska utsläppen av miljögifter. Därför har lagar som vatten-

direktivet och kemikalieförordningen Reach införts i E U .

V attendirektivet ska bevara och förbättra E uropas grund-

vatten, sjöar och vattendrag samt kustvatten. E n viktig del i 

arbetet för att uppnå god ekologisk och kemisk status i vat-

ten är att minska utsläppen av miljögifter.

F ör att nå god vattenstatus fi nns listor över förorenande 

Sveriges miljömål
F ör att minska miljöproblemen för kommande 

generationer har riksdagen antagit 16 nationel-

la miljömål. De utgör riktlinjerna för allt svenskt 

miljöarbete. 

Vattenfrågorna berörs i nära hälften  
av miljömålen:
• G iftfri miljö
•  B egränsad klimatpåverkan
•  Ingen övergödning
•  G od bebyggd miljö
•  L evande sjöar oc h vattendrag
•  G rundvatten av god kvalitet
•  H av i balans samt levande kust oc h  

skärgård.

ämnen som ska minskas och farliga ämnen som är priorite-

rade att fasas ut. De innebär att anslutna företag måste fasa 

ut eller minska dessa ämnen. S yftet med Reach är att öka 

kunskapen om alla de kemikalier som används och att fasa 

ut de hälso- och miljöfar ligaste genom tillståndsprövning. 

L agen omfattar huvudsakligen kemiska produkter, det vill 

säga kemiska ämnen eller blandningar, men i viss mån även 

varor.

De fl esta företag som använder kemikalier berörs av 

Reach. T illverkare, importörer och användare är ansvariga 

för att de kemikalier som tillverkas, säljs eller används inte 

har  skadliga hälso- och miljöegenskaper. S äkerhetsdatablad 

med information om kemikalierna ska föras vidare genom 

hela användarkedjan.

U tsläpp till 
avloppsnätet 
måste alltid 

godkännas av V A -huvudmannen. Det gäller även företag som har tillstånd enligt miljöbalken.
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A vloppsvattnet  

som ansluts måste  

vara behandlingsbart.  

Olämpliga utsläpp kan  

ställa till stor skada, som  

företaget är skyldigt att ersätta.  

M isstanke om miljöbrott  

polisanmäls.

GENERELLA KRAV 
för anslutning
F örutsättningen för att få avleda avloppsvatten till avlopps-

reningsverken är att avloppsvattnet inte orsakar skador eller 

störningar på sin väg från anslutningspunkten till renings-

verket, i slammet eller i recipienten. Det får heller inte leda 

till hälsorisker för personalen som jobbar med lednings-

nät, pumpstationer eller avloppsreningsverk. Därför ska V A -

huvudmannen alltid göra en individuell bedömning innan 

anslutning kan ske.

F ör några av de vanligaste föroreningarna i avloppsvatten 

från miljöfarliga verksamheter fi nns generella krav på ämnen 

som dels kan skada ledningsnätet, dels kan påverka renings-

processerna och slamkvaliteten. T änk dock på att även om ett 

ämne inte omfattas av de generella kraven innebär det inte att 

det fritt får släppas ut i avloppsnätet.
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Risk för skador på ledningsnätet
L edningsnätet kan skadas på olika sätt. U tsläpp av gaser el-

ler fl yktiga ämnen utgör en ex plosionsrisk. U tsläpp av för 

höga halter av ammonium, klorid, magnesium, sulfat och 

syra kan leda till korrosion. L edningarna kan sättas igen av 

ex empelvis fett, våtservetter eller andra så kallade nedspol-

ningsbara produkter med låg upplösning i vatten. Det kan 

orsaka översvämningar och leda till att föroreningar läcker 

ut i mark och vatten.

I tabell 1  (se sid 1 3 ) anges de ämnen som i första hand 

kan vara skadliga för ledningsnätet. Där anges nivån på 

de momentanvärden (mätt som stickprov) som gäller vid 

anslutningspunkten till det kommunala avloppsnätet. S ka-

dor kan uppstå snabbt och därför får momentanvärdet inte 

överskridas, ens under kort tid.

Avloppsvattnet  
måste vara behandlingsbart
F öroreningarna i vattnet måste vara biologiskt lättned-

brytbara eller kunna avskiljas i de biologiska och kemiska 

renings stegen. M iljögifter som är svårnedbrytbara, kan lag-

Specifika krav 
på vissa branscher
P å vissa bransc her ställs särskilda krav på 

intern rening innan utsläppen får avledas till 

avloppsnätet. Det gäller till ex empel biltvättar, 

tandläkarmottagningar, livsmedelsverksamhet, 

sjukhus oc h verkstadsindustri.

Att tänka på för livsmedelsindustrin
T ill livsmedelsverksamhet räknas såväl  

restauranger, bagerier oc h c harkuterier som 

storskaliga livsmedelsindustrier som mejerier 

oc h slakterier. A vloppsvattnet innehåller höga 

halter av lättnedbrytbart organiskt material 

(B OD), pH -variationer på grund av rengöring 

samt i vissa fall höga fetthalter. F inns det risk 

för att fett släpps ut i avloppet måste en  

fett av skiljare installeras för att förhindra att 

avloppsledningarna sätts igen.

  F ör livsmedelsindustrin, som har en hög oc h 

ojämn belastning, kan utjämning innan utsläpp 

vara en lösning.
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ras i djur och människor eller är giftiga får därför absolut 

inte släppas ut i avloppsvattnet. De kan skada de känsliga 

reningsprocesserna, fastna i slammet eller följa med ut i  

recipienten. Ä ven olja i avloppsvattnet kan ställa till stor 

skada i såväl reningsverk som i slam och recipient.

Behöver fasas ut
B åde metaller och organiska kemikalier kan ha egenskaper 

som kan skada väx ter, djur och människor. E ftersom me-

taller är grundämnen som inte bryts ner kan även små ut-

släpp leda till att skadliga halter byggs upp över tiden. De 

farligaste metallerna är bly, kadmium och kvicksilver som 

det fi nns regeringsbeslut på att fasa ut. Ä ven utsläppen av 

andra metaller som krom, nickel, silver, koppar och z ink be-

höver minska till reningsverken.

O rganiska föreningar är uppbyggda genom olika kombi-

nationer av grundämnen och innehåller alltid kol och väte. 

Kemikaliernas nedbrytbarhet varierar, och är de stabila kan 

deras skadliga effekter bli långvariga samtidigt som de hinner 

sprida sig över stora områden. O m väteatomer ersätts med till 

ex empel klor eller brom kan de bli ännu mer svårnedbrytbara, 

fettlösliga och giftiga. E x empel på organiska miljögifter är 

bromerade fl amskyddsmedel, ftalater, nonylfenol, triclosan 

och polyfl uorerade föreningar som PF O S  och PF O A . F lera av 

dessa kemikalier är utfasningsämnen, det vill säga de har så 

skadliga egenskaper att de överhuvudtaget inte bör användas 

utan ska fasas ut ur samhället.

Känsliga bakterier
Inte heller får så kallade nitrifi kationshämmande ämnen 

som till ex empel cyanid, koppar, vissa konserveringsmedel 

eller algbekämpningsmedel släppas ut. De påverkar de käns-

liga nitrifi kationsbakterierna i kväveavskiljningen. F ungerar 

inte nitrifi kationen släpps för mycket övergödande kväve ut.

I tabell 2  härintill fi nns en sammanställning av de ämnen 

som kan påverka reningsprocesserna och slamkvaliteten.  

V ärdena ska betraktas som varningsvärden. Ö verskrids dessa 

värden kan det krävas interna renings åtgärder innan avlopps-

vattnet får släppas ut. V ärdena avser dygns- , vecko - eller må-

nadsmedelvärden uppmätta i ut gående process avloppsvatten 

i en defi nierad kontrollpunkt om möjligt direkt efter aktuell 

process. E fter bedömning av såväl det enskilda fallet som den 

totala mängden föroreningar som belastar avloppssystemet 

avgör huvudmannen vilka halter som kan accepteras.

Håll koll på kemikalieförteckningen
De företag som bedriver miljöfarlig verksamhet är skyldiga 

att upprätta en kemikalieförteckning. Den ska innehålla den 

kemiska produktens namn, årlig förbrukning, till vad pro-

dukten används och i vilka sammanhang, information om 

produktens och dess nedbrytningsprodukters miljöfarlighet 

samt dess klassifi cering vad gäller hälso- och miljöegenskaper.

F öretag som är anslutna till Revaq -certifi erade reningsverk 

måste ha en utökad kemikalieförteckning. Där ska användning 

av utfasningsämnen (enligt Kemikalieinspektionens Prio-verk-

tyg) och dess utsläppsvägar, t ex  till luft och vatten, redovisas.

Lagring och hantering av kemikalier
Kemikalier måste hanteras eller lagras så att de inte kan läcka in 

i avlopps - eller dagvattennätet eller förorena mark. De ska där-

för förvaras på en plats utan avloppsbrunnar eller vara invallade. 

Invallning ska kunna innehålla största be hållarens volym plus 

tio procent av summan av övriga behållares volym. 

Om olyckan är framme
Inträffar en olyckshändelse med utsläpp av störande/farliga 

ämnen som till ex empel syror, lösningsmedel, metaller, oljor 

eller andra ämnen som kan misstänkas orsaka problem i

ledningsnät, reningsverk eller recipient ska V A - huvudmannen 

och räddningstjänsten omedelbart kontaktas.

Organiska kemikalier har olika nedbrytbarhet.  

E ftersom ett kommunalt avloppsvatten innehåller 

en blandning av många olika ämnen fi nns det inga 

säkra tester för nedbrytbarhet.

Det går doc k att få en indikation på om industri-

avloppsvattnets huvudsakliga organiska innehåll går 

att bryta ner. Det görs genom att mäta kvoten mellan 

biologisk syreförbrukning under sju dagar oc h kemisk 

syreförbrukning (B OD7/ C OD). Om kvoten är mindre 

än 0 ,43 är det ett tec ken på att det innehåller svår-

nedbrytbara ämnen, oc h ytterligare undersökningar 

T ester på processavloppsvattnet
kan behöva göras. Information om vilka kemikalier 

företaget använder krävs alltid för V A -huvudmannens 

bedömning.

E ftersom många avloppsverk har krav på kväve-

avskiljning krävs oc kså att proc essavloppsvattnets 

nitrifi kationshämmande egenskaper undersöks oc h 

godkänns innan anslutning tillåts. V id test blandas 

laboratoriets testlösning med 20  respektive 40  pro-

c ent proc essavloppsvatten. Nitrifi kationshämningen 

får inte överstiga 20  respektive 50  proc ent.
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P arameter M omentanvärde Skador

pH  min 6,5 K orrosionsrisk, frätskador betong

pH  max 10  1 K orrosionsrisk, frätskador betong

T emperatur max  50  oC  P ac kningar

K onduktivitet (ledningsförmåga) 50 0  mS/m K orrosionsrisk stål

Sulfat (summa sulfat, sulfi t oc h tiosulfat,  
SO

4
2-, SO

3
2-, S

2
O

3
2-)

40 0  mg/ l B etongkorrosion

M agnesium, M g2+ 30 0  mg/ l B etongkorrosion

A mmonium, NH
4

+ 60  mg/ l B etongkorrosion

F ett  – Igensättning

K lorid 2 50 0  mg/ l M aterialskador

P arameter V arningsvärde =  halt som inte bör överskridas.
Ö verskridanden kan medföra ytterligare reningskrav.
(Samlingsprov för dygn, vec ka eller månad.)

B ly, P b 0 ,0 5 mg/ l

K admium, C d bör inte förekomma 1

K oppar, C u 0 ,2 mg/ l

K rom total, C r 0 ,0 5 mg/ l 2

K vic ksilver, H g bör inte förekomma 3

Nic kel, Ni 0 ,0 5 mg/ l

Silver, A g 0 ,0 5 mg/ l

Z ink, Z n 0 ,2 mg/ l

M iljöfarliga organiska ämnen bör inte förekomma 4

C yanid total, C N 0 ,5 mg/ l 5

Oljeindex 5– 50  mg/ l 6

Nitrifi kationshämning vid inblandning av  
20  %  proc essavloppsvatten

20  %  hämning

Nitrifi kationshämning vid inblandning av  
40  %  proc essavloppsvatten

50  %  hämning

1. K admium förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt proc essavloppsvatten 
som släpps till avloppsnätet. K admium kan tillåtas i samma halt som i aktuellt dric ksvatten.

2. Sex värt krom ska reduc eras till trevärt före behandling i internt reningsverk.

3. K vic ksilver förekommer i låga halter i normalt hushållsspillvatten men bör inte tillåtas i industriellt proc essavloppsvatten 
som släpps till avloppsnätet. K vic ksilver kan tillåtas i samma halt som i aktuellt dric ksvatten.

4. K emikalieförtec kningen tillsammans med K emikalieinspektionens prioriteringsverktyg P R IO oc h B egränsningsdatabasen 
utgör en grund för att identifi era oc h ersätta miljöfarliga organiska ämnen. 

5. C yanidox idationsproc esser ska drivas max imalt så att lättillgänglig (fri) c yanid inte släpps till avloppsnätet.

6. M ed en klass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 5 mg/ l. E n skälighetsbedömning görs av V A -huvudmannen.

T abell 2 . Ä mnen oc h förhållanden som kan påverka reningsproc esserna oc h vatten- oc h slamkvaliten.

T abell 1 . Ä mnen oc h förhållanden som kan påverka ledningsnätet.

Tabellerna innehåller de värden som oftast förekommer i de olika kommunernas regler. Det kan finnas variationer mellan 
olika kommuner och det är alltid reglerna i den kommun där utsläppet sker som gäller.

1. I vissa fall kan värdet 11 vara ac c eptabelt. 
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F örutom att alla företag som är anslutna till avloppsnätet 

måste klara de generella kraven omfattas vissa branscher 

också av specifi ka krav. Det är verksamheter vars avlopps-

vatten innehåller ämnen som är så skadliga att det krävs olika 

typer av intern rening innan avloppsvattnet kan släppas ut.

Rena biltvättar
A vloppsvattnet från biltvättar innehåller bland annat 

mineral olja och tungmetaller som kadmium, nickel, bly, 

krom och z ink. T illsammans står biltvättarna för en stor  

del av de tungmetaller som kommer till de kommunala  

avloppsreningsverken.

A lla biltvättar ska ha oljeavskiljare som är dimensionerade 

SP EC IFIKA KRAV
för anslutning

för de aktuella fl ödena. S törre biltvättar (storleksklassningen 

varierar mellan olika kommuner) behöver också komplette-

rande rening för att minska metallutsläppen. Ä ven däcktvätt  

och golvskurvatten innehåller ofta mycket höga metallhalter, 

framför allt bly och koppar, som bör behandlas innan utsläpp.

Hos tandläkaren
Kvicksilver, som ingår i amalgam, är ett utfasningsämne. 

A lla behandlingsstolar som används vid arbeten med amal-

gam ska vara anslutna till godkänd amalgamavskiljare. De 

fl esta kommuner ställer också krav på att det ska fi nnas  

avskiljare vid vaskar där instrument förorenade av amalgam 

rengörs. F örutom amalgam måste också amalgamrester,  
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använt röntgenmaterial och kromhaltiga rengöringsmedel 

tas om hand som farligt avfall.

Flera reningstekniker för verkstadsindustri
A vloppsvattnet kan innehålla såväl ämnen som påverkar led-

ningsnätet som till ex empel sulfat, ammonium och klorid som 

metaller och organiska ämnen. O m avloppsvattnet alls ska tas 

emot måste därför ofta konventionell fällning, vanligen med 

hydrox id, kompletteras med ytterligare åtgärder för att minska 

metallutsläppen. O lika kombinationer av tekniker kan använ-

das för att sluta processerna. 

F örutom dessa verksamheter ställs också specifi ka krav 

på betongindustri, bryggerier, byggarbetsplatser, deponier, 

energianläggningar, färgindustri och måleriföretag, gummi-

industrin, kemiskteknisk industri, läkemedelsindustri och 

tvätterier. Ä ven andra sorters avloppsvatten kan behöva 

behandlas. Det gäller dagvatten, tvättvatten från klotter-

sanering, vatten från trafi ktunnlar, byggnader och tak samt 

golvskurvatten från industrier, fjärrvärmevatten med mera.

Krav på sjukhus
M ånga sjukhuskemikalier kan skada miljön. 

A vloppsvattnet från laboratorier kan innehålla 

både giftiga kemikalier oc h höga C OD-halter.

I avloppsledningar från äldre sjukhus kan 

både kvic ksilver oc h silver fi nnas lagrat. Det 

kan tas bort genom till ex empel byte av rör 

eller spolning. F örorenat spolvatten eller hela 

röret ska tas om hand.

P å senare tid har oc kså utsläpp av läke-

medelsrester uppmärksammats. M ånga  

läkemedel bryts inte ner i reningsverken oc h 

kan vara skadliga för vattenmiljön. E n del sjuk-

hus har redan rutiner för insamling oc h de-

struktion av både fasta oc h flytande  

läkemedel. Det är viktigt att liknande rutiner 

upprättas vid samtliga vårdinrättningar.

T änk på  
att kraven för  

olika bransc her  kan variera mellan  kommunerna. K ontakta  därför alltid V A -huvudmannen  innan anslutning eller  förändrad verksamhet!



Hjälp oss att få ett RENARE vatten!
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Te
xt o

ch
 p
ro
d
u
ktio

n
: Lise

-Lo
tte

 N
ilsso

n
, M

o
se
b
acke

 M
e
d
ia • F

o
to
: T
h
o
m
as H

e
n
rikso

n
. Tryck: Tro

sa Trycke
ri A

B

Svenskt Vatten
S venskt V atten företräder vattentjänstföretagen i S verige och 
vårt budskap är F riskt vatten samt rena sjöar och hav. M ed-
lemmarna i S venskt V atten levererar dricksvatten och tar 
emot avloppsvatten från cirka åtta miljoner anslutna kun-
der. De är därmed S veriges viktigaste livsmedelsproducenter 
och miljövårdsföretag.

Om olyckan är framme

Inträffar en olyc kshändelse med utsläpp av  

störande/farliga ämnen som till ex empel syror,  

lösningsmedel, metaller, oljor eller andra ämnen 

som kan misstänkas orsaka problem i ledningsnät, 

reningsverk eller rec ipient kontakta omedelbart:

•  V A -huvudmannen.

V id ex plosionsrisk eller vid saneringsbehov  

kontakta oc kså:

•  K ommunens räddningstjänst.

T änk på vår arbetsmiljö! F ör oss som jobbar med avloppsvattenrening utgör flyktiga lösningsmedel, svavelväte, c yanväte 
samt allergiframkallande oc h frätande ämnen hälsorisker.


