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Utvärdering av Gryaabs möjligheter att uppfylla de av 
Länsstyrelsen föreslagna utsläppsvillkoren 
 

Bakgrund  
 
Länsstyrelsen föreslår i sitt yttrande stegvis skärpta villkor för utgående behandlat 
avloppsvatten från Ryaverket (Tabell 1). I motiveringen nämns flera av de åtgärder som 
Gryaab utrett som alternativa möjligheter för att optimera befintlig anläggning med möjlighet 
att uppnå olika utsläppshalter som årsmedelvärde. Länsstyrelsen gör en egen bedömning av 
vad den sammantagna effekten dessa åtgärder skulle vara som grund för att de föreslagna 
villkoren borde kunna uppfyllas som tertialmedelvärde. Samtidigt förutsätter länsstyrelsen att 
Gryaab parallellt ska planera för större investeringar som ska rena till ytterligare lägre halter i 
nivå med vad länsstyrelsen anser vara bästa möjliga teknik. 
  
Tabell 1 Utsläppsvillkor enligt länsstyrelsens respektive Gryaabs förslag. 

Parameter Länsstyrelsens förslag 
till och med den 31 
december 2021 

Länsstyrelsens förslag 
från och med den 1 
januari 2022 

Gryaabs förslag 
enligt ansökan 

BOD7 10 mg/l som 

tertialsmedelvärde 

 

8,5 mg/l som 

tertialsmedelvärde 
10 mg/l som 

årsmedelvärde 

 

Totalfosfor 0,30 mg/l som 

tertialsmedelvärde 

 

0,30 mg/l som 

tertialsmedelvärde 
0,3 mg/l som 

årsmedelvärde 

 

Totalkväve 8 mg/l som 

årsmedelvärde 

 

7 mg/l som 

årsmedelvärde 
8 mg/l som 

årsmedelvärde 

 
 
Länsstyrelsens villkorsförslag skiljer sig från de av Gryaab utredda: 

 De är lägre och de förutsätter en gradvis eller stegvis förbättring av reningen över tid. 
 De anges som tertialmedelvärde istället för som årsmedelvärde. 
  För BOD7 och fosfor anges de med fler decimaler än vad Gryaab föreslagit.  

Gryaab förstår och instämmer med länsstyrelsens ambition att sänka utsläppen. Gryaab 
bedömer dock att såväl nivån som utformningen av villkoren riskerar att tvinga fram 
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suboptimala åtgärder som orsakar större miljöbelastning och kostnader än vad länsstyrelsen 
avsett utan att ge så stor miljöförbättring som avsetts.  
 

Processval 
Den kombination av högbelastad aktivslamanläggning och biofilmsprocesser för kväverening 
som valts för Ryaverket får anses som den bästa tekniken för stora flödesvariationer och 
kräver inte så stor volym i aktivslamanläggningen som konventionell kväverening i aktivt 
slam.  Konventionell kväverening kräver ca 3 ggr så stora volymer som Gryaab har. Förutom 
mindre volymbehov ger den högbelastade aktivslamanläggningen ett slam som sedimenterar 
bättre och därför ger högre kapacitet i sedimenteringsbassängerna.  I en högbelastad 
aktivslamanläggning bryts mindre av det organiska materialet ned i reningsbassängerna, vilket 
innebär att det behövs mindre energi för luftning samt att mer organiskt material kan brytas 
ned till biogas i rötkamrarna. Trots den högre belastningen är reningsresultaten goda på 
årsbasis i relation till det villkor på 10 mg BOD/l som systemet designades för (Figur 2). När 
Ryaverket byggdes ut för kväverening på 1990-talet var inte utsläpp av BOD på den nivå som 
nu föreslås något som myndigheterna prioriterade. Den valda processen framstod då som 
gynnsam ur ett helhetsperspektiv. Förutom mindre platsbehov, och mindre behov av 
byggnation innebär den kortare slamådern att det finns mer organiskt material kvar för 
denitrifikation och biogasproduktion, vilket bidrar till att hushålla med jordens resurser.  Valet 
av process ger bättre rening avseende kväve men något sämre avskiljning avseende BOD7 och 
fosfor.  
 
För slutfiltreringen togs skivfilteranläggningen i drift år 2010.  Jämfört med sandfilter, som då 
var den vanligaste lösningen, ger skivfilter betydligt högre flödeskapacitet och kan avskilja väl 
även när slamhalten är hög i vattnet. Sandfilter ger något lägre utgående koncentration, men är 
känsliga för snabba flödesökningar och flera svenska anläggningar hade vid den tiden 
allvarliga problem med igensättning med mera.  

Historiskt reningsresultat per tertial respektive helår 
Flödet till Ryaverket är högt och varierat beroende på relativt stora nederbördsberoende 
tillskottsvattenmängder. Det innebär att nederbördsrika perioder resulterar i högre flöden än 
perioder med mindre nederbörd. Oftast är tillflödet tertial 1 och 3 högre än tertial 2 (Figur 1). 
Det historiska utfallet i Figur 1 visar att ett max-tertial har cirka 70% högre genomsnittligt 
flöde än ett min-tertial. För att hantera de stora flödesvariationerna och minimera utsläppen av 
de reglerade ämnena så har Gryaab genomgående valt reningsprocesser som ger de bästa 
tekniska förutsättningarna för att hantera höga och varierade flöden och ändå uppnå de ställda 
villkoren. I flera fall, exempelvis angående skivfilter och direktfällning, så har Gryaab därför 
varit i ledningen för teknikutvecklingen.  
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Figur 1 Genomsnittligt flöde till Ryaverket per tertial 2013_2018. 

 
Organiskt material mätt som BOD7 
En jämförelse av reningsresultat för tertialer och årsmedelvärden har gjorts för perioden 
2013_2018(Figur 2).  Några vintertertialer i början av perioden uppvisar förhöjda utsläpp av 
BOD. Det berodde på höga flöden och kallt vatten som innebar att den biologiska reningen 
blev känsligare och gick långsammare. Trots att inte gränsvärdena på årsbasis var hotade tog 
Gryaab detta på största allvar och satte in ett omfattande utredningsarbete. Det resulterade i 
åtgärder och bättre processtyrning. Koncentrationen av aktivt slam och därmed mängden 
bakterier hålls sedan dess högre. Den förhöjda slamhalten möjliggörs på Ryaverket genom 
slutfiltrering i skivfilter. Sandfilter hade inte varit möjligt att belasta med så höga 
partikelmängder. Gryaab utvecklade också en möjlighet att förfälla en del av vattnet, vilket 
skulle kunna ge en extra säkerhet vid höga flöden med kallt vatten då aktivslam-processen 
behöver avlastas. Flera förbättringarna har genomförts för att minska eller eliminera förhöjda 
utsläpp till följd av ex. höga flöden, driftproblem, avställningar etc. De genomförda 
förbättringarna reducerar topparna men ger inte en så stor effekt på basnivån. 
 
Under delar av tertial 1 och 2 2016 var en aktivslamlinje (av 3) avställd för ombyggnad i 
samband med byggnationen av den nya efternitrifikationsanläggningen, vilket resulterade i 
högre utsläpp av BOD. Utsläppen var dock lägre än de tidigare topparna. Det beror delvis på 
processförbättringar som genomförts till följd av det utvecklingsarbete som inleddes på grund 
av de tidigare topparna. Basnivån för utsläpp av organiskt material är kring 8 mg BOD/l när 
biologin och sedimenteringen fungerar bra och inget vatten måste förbiledas.  
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a) Årsmedelvärden för utgående halt b) Tertialmedelvärden för utgående halt 
 

 
 
c) Utgående mängd 

 
 

 
d) Fördelning av årsmedelvärden 
respektive  terialmedelvärden. 

Figur 2 Halt organiskt material i utgående vatten från Ryaverket som BOD - på årsbasis (a) respektive tertialbasis 
(b). Mängd BOD på årsbasis (c). Statistisk fördelning av årsmedelvärden respektive tertialmedelvärden (d). Max, 
och min markerade med horisontella linjer. Övre och nedre kvartil samt median bildar lådan. Medelvärdet 
markeras med x.  

Fosfor  
Under gynnsamma perioder, då allt vatten passerar genom biosteget och skivfiltren är 
utsläppet av fosfor 0,18–0,2 mg P/l. Om sandfilter hade valts så hade det varit möjligt att 
uppnå en något lägre utsläppshalt vid normala flöde. Möjligen 0,1 - 0,15 mg P/l. Å andra sidan 
är sandfilter känsliga för hög belastning och för att få kapaciteten motsvarande dagens 
skivfilter så hade en anläggning behövt vara 4 ggr så stor som nuvarande skivfilteranläggning 
för att kunna behandla det vatten som den biologiska reningen har kapacitet för. Det sandfilter 
som i förstudien jämfördes med skivfilteranläggningen hade halva kapaciteten och skulle ha 
blivit dubbelt så stor som den skivfilteranläggning som slutligen valdes. Förbiledning av ej 
filtrerat vatten hade varit betydligt större om sandfilter hade valts, vilket inklusive förbiledning 
vid höga flöden, skulle ha inneburit betydligt högre utsläppta mängder av fosfor, jämfört med 
Gryaabs skivfilterlösningen med hög flödeskapacitet.  
 
De flödestoppar som den biologiska reningens eftersedimentering inte har kapacitet för 
kommer heller inte till skivfiltren. För att minimera fosforutsläppen med det vatten som måste 
förbiledas den biologiska reningen och skivfiltren byggdes försedimenteringsbassängerna om 
2005. Sex av tolv bassänger utrustades för högflödesrening med kemisk fällning så att de 
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snabbt kan ställas om till ett parallellt kemiskt reningsverk och därmed utöka det flöde som 
kan renas. 
 
Det innebär att utsläppstoppar av fosfor vid höga flöden kapas så att reningsresultat 0,3 uppnås 
på årsbasis. Denna är idag att betrakta som bästa teknik för hantering av flödestoppar och 
kommer sannolikt att installeras på allt fler avloppsreningsverk efterhand som villkoren skärps 
och därmed toleransen för förbiledning vid höga flöden allt mindre.  
För år 2013 till 2018 har tertialer och årsmedelvärden jämförts (Figur 3). Den högsta tertialen 
är ca 25 % högre än det högsta årsmedelvärdet. Tertial 1 och 3 är fosforutsläppen ofta högre 
än tertial 2. Högre fosforutsläpp under ett tertial kan ha flera olika eller samverkande orsaker:  

 Högt flöden vilket inneburit att en betydande mängd vatten måste förbiledas 
biosteget och därmed även skivfilteranläggningen. 

 Sämre kapacitet för eftersedimenteringsbassängerna, ofta vid höga flöden, pga att 
biologin påverkas och därmed sedimenteringen.  

 Avställningar för underhåll och ombyggnader. Ex. en aktivslambassäng eller ett antal 
eftersedimenteringsbassänger. Avställningar blir långa på grund av bassängernas 
storlek och anläggningens komplexitet (ca 1- 4 månader).  
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a) Årsmedelvärden för utgående halt 

 
b) Tertialmedelvärden för utgående 

halt 
 

c) Utgående mängd 
 
 

d) Fördelning av årsmedelvärden 
respektive terialmedelvärden. 

Figur 3 Halt fosfor i utgående vatten från Ryaverket på årsbasis (a) respektive tertialbasis (b). Mängd fosfor på 
årsbasis (c). Statistisk fördelning av årsmedelvärden respektive tertialmedelvärden (d). Max, och min markerade 
med horisontella linjer. Övre och nedre kvartil samt median bildar lådan. Medelvärdet markeras med x. 

 
Ryaverket drivs konstant med så god marginal som möjligt till befintliga villkor, vilket 
innebär att utsläppen i praktiken varit 0,1 mg P/l under dagens villkor på 0,3 mg P/l. Dvs ca 60 
– 70 % av maximala utsläpp enligt villkor. Gryaabs bedömning och ambition är att detta är en 
rimlig marginal till villkor satta som begränsningsvärde för att kunna hantera driftproblem, 
nödvändiga ombyggnader och kontinuerligt underhåll och externa utmaningar, exempelvis 
under extra regniga år.  
 
Förbättringarna som genomförts leder till att minska fosformängden som släpps ut till följd av 
ex. höga flöden, driftproblem, avställningar etc. De ger inte en sänkt basnivå. Basnivån är 
kring 0,2 mg P/l när skivfiltren fungerar bra och inget vatten måste förbiledas.  
Utsläppshalten av fosfor under den högsta tertialen är ca 25 % högre än det högsta 
årsmedelvärdet. Marginalen mellan det möjliga driftläget när allt går perfekt och 
begränsningsvärdet behöver alltså vara större om villkoren sätts som tertialmedelvärde. 
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Kväve 
Som nämnts tidigare är den process med biofilmsprocesser och ett högbelastat aktivslamsteg 
som valts för kväverening särskilt lämpad teknik för att hantera stora flödesvariationer och 
kallt vatten och kan dessutom inrymmas i mindre volymer. Till följd av Sveriges aviserade 
beting för kväverening enligt Baltic Sea Action Plan (BSAP) och att kvävebelastningen ökade i 
början av 2010-talet byggde Gryaab på eget initiativ ut kapaciteten för nitrifikation i de 
nitrifikationsbassänger som togs i drift år 2017. Som framgår av graferna (Figur 4) har det 
resulterat i minskade kväveutsläpp. Det finns i och med senaste utbyggnaden kapacitet för 
att behandla ytterligare mängder kväve från en ökande befolkning, vilket tagits med i de 
beräkningar som gjorts för de villkor som Gryaab föreslagit för en framtida belastning kring år 
2030.  
 

a) 
 

b) 

c) 

 

d) 
Figur 4 Halt kväve i utgående vatten från Ryaverket på årsbasis (a) respektive tertialbasis (b). Mängd kväve på 
årsbasis. Statistisk fördelning av årsmedelvärden respektive tertialmedelvärden d. Max, och min markerade med 
horisontella linjer. Övre och nedre kvartil samt median bildar lådan. Medelvärdet markeras med x.  

Konsekvenser av villkor på tertialbasis  
Flera underhållsprojekt behövs den kommande 10-årsperioden, liksom tidigare år, för att 
kontinuerligt upprätthålla befintlig reningskapacitet. För att genomföra arbetena behöver 
enskilda anläggningsdelar, kanaler eller bassänger stängas av. Detta kommer innebära stora 
och längre avställningar av delar av anläggningen. Vardera av dessa avställningar i 
omfattningen från ett par månader till ett år. Beroende på utfallet av miljöprövningen kan även 
ytterligare projekt vara nödvändiga och i så fall kräva ytterligare och större avställningar för 
att kunna genomföras.  



 2019-05-23 8(13) 
 

 

Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se 

R:\Projekt\800-konton\D8104 Nytt miljötillstånd\Yttranden och bemötande\Bemötanden 2019\Bemötanden\Bilagor\Bil 1 Klara 

föreslagna villkor format.docx 

 
Som framgår av genomgången av reningsresultat 2013 - 2018 så är det enbart under 
sommartertialen som reningen avseende BOD7 har marginal till de av Länsstyrelsen föreslagna 
villkoren. Om länsstyrelsens förslag med villkor baserade på tertialmedelvärden blir verklighet 
kommer alla avställningar som kan påverka reningsresultaten negativt att behöva planeras in 
under tertial 2 (maj-augusti) och kommer därför behöva fördelas sommartid under flera år.  
Detta innebär att utsläppen sommartid kommer att bli högre än vad de annars skulle ha varit, 
särskilt under en regnig sommar.  
 
Tilläggas bör att Naturvårdsverket och Svenskt Vatten påtalat betydelsen av villkorsperiodens 
längd i sin skrift ” Villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk- vägledning” 
(Naturvårdsverket och Svenskt Vatten,2013). Man ansåg då att hänsyn borde tas till 
omständigheter som normalt varierar eller som verksamhetsutövaren inte kan påverka, såsom 
väder och kyla och att perioden för medelvärdesbildning borde sättas så att det är möjligt för 
verksamhetsutövaren att kompensera för perioder med ogynnsamma yttre omständigheter. I 
Gryaabs fall är möjligheten till långtgående rening störst vid låga flöden och högre 
temperaturer och risken för förhöjda utsläpp högst vintertid. Utsläppsvillkor på tertialbasis 
innebär i praktiken att mer fokus behöver läggas på att undvika förhöjda utsläpp vid höga 
flöden snarare än att sänka genomsnittsutsläppet under året eller nivåerna under den 
gynnsamma sommarperioden. 
 
Gryaabs bedömning är dessutom att det innebär betydande svårigheter att konsekvent 
genomföra stora och komplexa projekt under en period inkluderande semesterperioden. 
Svårigheter att upphandla kompetenta entreprenörer liksom att övervaka projekten riskerar att 
leda till längre perioder med förhöjda utsläpp liksom sämre kvalitet på anläggningarna.  
 

Åtgärder för bättre rening i enlighet med länsstyrelsens förslag  
Länsstyrelsen har föreslagit åtgärder som borde genomföras för att uppnå de av länsstyrelsen 
föreslagna villkoren från år 2022. Det handlar i huvudsak om åtgärder som Gryaab utrett som 
alternativ för att uppnå bästa möjliga teknik, men som av olika skäl inte bedömts ge så 
långsiktiga eller betydelsefulla förbättringar avseende reningseffekt att de ingått i Gryaabs 
förslag. Gryaab har nedan analyserat förslagen avseende möjlighet att uppnå de av 
länsstyrelsen föreslagna villkoren. 
 
Förfällning och dosering av extern kolkälla i aktivslamanläggningen. 
Aktivslambassängernas storlek, och mängden biomassa de kan innehålla, begränsar 
kapaciteten att bryta ned BOD. Detta gäller särskilt när vattnet är kallt. Därför har åtgärder för 
att förbättra aktivslamkapaciteten varit prioriterade i utredningarna. En möjlighet att förbättra 
kapaciteten är att förfälla i försedimenteringen och på så sätt avlasta biosteget med avseende 
på BOD. Förfällning är i dagsläget möjligt i sex av tolv försedimenteringsbassänger men en 
ombyggnad på ca 3 år skulle kunna förse alla försedimenteringsbassänger med 
förfällningsmöjlighet. Dock kan förfällning även minska mängden tillgänglig kolkälla för 
denitrifikationen i AS. Anläggningen behöver då även kompletteras med extern kolkälla som 
ur ett hållbarhetsperspektiv kan vara negativt. Då inga längre perioder har körts med denna 
konfiguration på Ryaverket är det i dagsläget osäkert hur förfällning och stöddosering av 
etanol skulle påverka slamegenskaperna och därmed sedimenteringskapaciteten. 
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Utökad skivfilteranläggning till 40 filter. Skivfilteranläggningen kan förses med ytterligare 
8 filter och skulle då totalt bestå av 40 filter. Detta skulle öka reduktion av BOD och fosfor vid 
de tillfällen när SF idag behöver förbiledas på grund av otillräcklig kapacitet. Detta sker dock 
väldigt sällan varför ökad kapacitet och avskiljning i SF beräkningsmässigt inte har någon 
effekt på utgående resultat för kväve och fosfor och endast en liten effekt på BOD. 
 
Ökad eftersedimenteringskapacitet till 8,5 m3/s. Eftersedimenteringen (ES) är en trång 
sektor. ES körs kontinuerligt med maximal kapacitet och om den kapaciteten kan ökas så ökas 
andelen inkommande vatten som genomgår fullständig behandling. Detta har varit en viktig 
åtgärd som varit prioriterat i utredningarna liksom i Gryaabs kontinuerliga förbättringsarbete. 
ES-kapaciteten har tidigare i Bilaga T7 Bästa möjliga teknik på Ryaverket angivits till 8,0 
m3/s. Genom arbete och ökade kunskaper har ES-kapaciteten ökats kontinuerligt för att nu 
ligga på ca 8,5 m3/s. Här ses alltså möjlighet att angivna resultat i Bilaga T7, med 
förutsättning ökad ES-kapacitet, kan uppnås även utan de ombyggnationer som föreslagits. 

 

Möjlighet att uppnå de av länsstyrelsen föreslagna villkoren 
Gryaab har med ledning av historiskt utfall 2013-2018 samt beräkningar genomförda inom 
ramen för tillståndsansökan bedömt möjligheten av att uppfylla de av länsstyrelsen föreslagna 
villkoren för perioden till och med 2021 (Tabell 2) samt från år 2022 till år 2029 (Tabell 3). 
 
Tabell 2 Möjlighet att uppnå villkor föreslagna till och med år 2021. 

Länsstyrelsens 
villkorsförslag 

Uppnåddes 
2013-2018? 

Möjligt att klara 
med de åtgärder 
som redan gjorts? 

Kända förhållanden som kan 
innebära överskridande. 

BOD7 10 mg/l 

Tertialsmedelvärde 
 

Nej Troligen Avställningar 
Nedsatt sedimenteringskapacitet 
Höga flöden 
Kallt vatten 

Totalfosfor 0,30 mg/l 

Tertialsmedelvärde 
Ja Ja Avställningar 

Nedsatt sedimenteringskapacitet 
Höga flöden 

Totalkväve 8 mg/l 

Årsmedelvärde 

Nej Ja Haverier 
Utebliven leverans av kolkälla 
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Tabell 3 Möjlighet att uppfylla villkor föreslagna från och med år 2022. 

Länsstyrelsens 
villkorsförslag 

Uppnåddes 
2013-2018? 

Möjligt att klara 
med de åtgärder 
som redan gjorts 

Kända förhållanden som kan 
innebära överskridande 

BOD7 8,5 mg/l 

Tertialsmedelvärde 

 

Nej Nej Avställningar 
Nedsatt sedimenteringskapacitet 
Höga flöden 
Kallt vatten 

Totalfosfor 0,30 mg/l 

Tertialsmedelvärde 
Ja Inte med tillräcklig 

marginal 
Avställningar 
Nedsatt sedimenteringskapacitet 
Höga flöden 

Totalkväve 7 mg/l 

Årsmedelvärde 
Nej Inte med tillräcklig 

marginal 
Avställning 
Utebliven leverans av kolkälla 

 
För BOD är det troligt att ett begränsningsvärde på 10 mg /l på tertialbasis kan uppnås efter de 
processförbättringar som redan genomförts och som ger större möjlighet att hantera låga 
temperaturer i kombination med höga flöden. Däremot ser vi ingen möjlighet att klara 
begränsningsvärden på 8,5 mg BOD/l utan väsentliga ytterligare processförbättringar. Gryaab 
har beräknat en utgående halt av BOD ett ogynnsamt år kring år 2030 på 8,7 mg /l. Om ett 
tertialmedelvärde under ett ogynnsamt tertial är 25 % högre kommer ett begränsningsvärde på 
8,5 då att överskridas med råge. Den högbelastade aktivslamanläggningen är yteffektiv, 
genererar mer biogas, ger mer kolkälla till denitrifikationen och medför god sedimentering av 
slam, men för att åstadkomma väsentligt lägre utgående halter av BOD behövs dubbelt eller 
tre gånger så stor biomassa och därmed motsvarande större bassängvolymer. Åtgärder, som 
förfällning i kombination med ökad eftersedimenteringskapacitet till 8,5 m3/s ger viss effekt på 
utgående reningsresultat, och då främst på utgående BOD-resultat, men inte tillräckligt mycket 
för att de av länsstyrelsen föreslagna tertialvillkoren kan uppfyllas under ogynnsamma 
tertialer.  
 
För fosfor är det troligen möjligt att uppnå ett villkor på 0,30 mg P/l på tertialbasis fram till 
2021. Beräkningarna för år 2030, som enbart genomförts på årsbasis, indikerar högsta 
årsmedelvärde på ca 0,24 mg P/l. Vid antagandet att ett tertialmedelvärde under ogynnsamma 
omständigheter kan vara ca 25 % högre än ett högsta årsmedelvärde anser inte Gryaab att det 
finns tillräcklig marginal till ett begränsningsvärde på 0,30 som tertialmedelvärde för att detta 
med säkerhet ska uppnås varje tertial. Den åtgärd som skulle ge störst effekt på 
fosforutsläppen är ökad kapacitet för eftersedimenteringen, möjligen i kombination med fler 
skivfilter. Effekten är dock inte tillräcklig för att man mad tillräcklig marginal ska kunna 
uppnå ett villkor på 0,30 mg P/l varje tertial.   
 
Avseende villkorsförslagen för fosfor och BOD vill Gryaab också hänvisa till ”Villkor och 
krav för utsläpp från avloppsreningsverk- vägledning” (Naturvårdsverket och Svenskt 
Vatten,2013). Här anges att ” I sammanhanget bör man även väga in mät- och 
analysosäkerheterna för den aktuella parametern. Att ha fler gällande siffror blir mindre 
meningsfullt om mät- och analysosäkerheten är stor.”. Analysosäkerheten för fosfor är vid det 
ackrediterade laboratorium som Gryaab anlitar 24 % . Om fosforinnehållet i ett prov i 
verkligheten är 0,30 mg/l så kan analysvärdet visa 0,23 - 0,37 mg P/l.  
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För BOD7 är analysosäkerheten 19 % och BOD7 anges inte med mer än en värdesiffras 
noggrannhet. Dessutom anges inga värden mindre än 3 mg BOD7/l vilket innebär att 
eventuella perioder med väldigt god rening, sommartid, aldrig kommer att registreras som 
mindre än 3 mg BOD7/l. Detta innebär att ev. försämringar på grund av kallt vatten påverkar 
ett medelvärde till det sämre, men att förbättringar på grund av varmt vatten och goda 
driftförutsättningar inte gör det under nivån 3 mg/l. Gryaab ser också osäkerheter avseende 
provtagning. Gryaab gjorde omfattande jämförelser i samband med flyttning av 
provtagningspunkt för utgående vatten år 2005 vilket visade att val av provtagningspunkt vid 
den tiden kunde påverka den uppmätta fosforhalten i provet med ca 0,1 mg P/l (Val av 
provtagningspunkt och provtagningsmetodik på Ryaverket. En undersökning av 
representativiteten Gryaab Rapport 2005:10). 
 
För kväve yrkade Gryaab på ett utsläppsvillkor på 8 mg N/l eftersom det är lämpligt med 
marginal till begränsningsvärde om verksamhetsutövaren ska vara säker på att det ska 
uppfyllas även under ogynnsamma externa omständigheter. Länsstyrelsens förslag på 7 mg N/l 
ger betydligt mindre marginal till driftläget och länsstyrelsen bör vara medveten om att 
konsekvensen av den sänkta marginalen innebär en ytterligare styrning av när och hur 
nödvändiga ombyggnader och förbättringar av anläggningen kan genomföras. Gryaabs 
bedömning i det här fallet är att ett utsläppsvillkor på 7 mg N/l kan innebära stora svårigheter 
vad gäller nödvändiga renoveringar eller ombyggnader av biobäddarna (som togs i drift år 
1997). Detta riskerar att försena en eventuell kapacitetsförhöjning avseende kväverening 
alternativt innebära försämrad rening under en förlängd renoverings/ombyggnadsperiod. 
 

Mängdvillkor 
Länsstyrelsen anger att utsläppen från Ryaverket inte får öka eftersom det i så fall skulle 
äventyra miljökvalitetsnormerna på ett otillåtet sätt. Länsstyrelsen anger ett maximalt utsläpp 
som får förekomma för att detta inte ska ske (se Tabell 4). Länsstyrelsen jämför dessa 
mängdutsläpp med de av Gryaab beräknade mängdutsläppen ett högflödesår.  Länsstyrelsen 
konstaterar då att de av Gryaab beräknade utsläppen för BOD7 ett högflödesår överskrider de 
tillåtna mängdutsläppen med 1,6 % eller 21 ton (1330 jämfört med 1309). Som framgår av 
Figur 3  - Figur 4 varierar massflödet av fosfor, kväve och BOD ut från reningsverket från år 
till år som resultat av att såväl halten som flödet varierar. Massflödet under ett år med högt 
flöden och höga halter under perioden var ca 10 -15 % högre än under genomsnittsåret. Det 
innebär att massflödet som angivits för högflödesåret är betydligt högre än det som över tid 
belastar recipienten. Även om man som extremfall antog en treårsperiod med två högflödesår 
och ett medelflödesår skulle utsläppen under treårsperioden i genomsnitt vara lägre än om, så 
som länsstyrelsen antar, högflödesåret skulle vara ett typiskt framtida år (som inträffar varje 
år). Under de mer sannolika förhållandena att flödet varierar mellan åren blir det 
genomsnittliga utsläppet över en treårsperiod betydligt lägre än det av länsstyrelsen antagna.  
De höga och varierade flödena till Ryaverket orsakar svårigheter för såväl Gryaab som 
länsstyrelsen att exakt förutspå utsläppen ett enskilt år. Gryaab har för förslag till 
begränsningsvärden därför varit nödgade att använda ett relativt högt framtida flöde för 
beräkningarna.  Gryaabs ägarkommuner är dock i ett skede där åtgärder genomförs för att 
minska tillförseln av tillskottsvatten till Ryaverket. Åtgärderna är komplexa och kostsamma 
och kräver i många fall utvecklade samverkansformer inom kommunerna. De har därför inför 
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Gryaabs beräkningar haft svårt att ange effekten av åtgärderna på längre sikt. Nu finns dock 
såväl genomförda som planerade åtgärder, som inte är tillgodoräknade i kommunernas 
prognoser och formuleringar i en ny översiktsplan visar att frågan om hållbar hantering av 
vatten i staden kommer allt högre upp på kommunernas agendor. Gryaab ser därför 
möjligheter att tillskottsvattenmängderna över tid kommer att minska.  
 
Gryaab anser det viktigt att förbättringar sker avseende de parametrar som regleras i 
miljökvalitetsnormerna och anser att recipienten har större nytta av minskade utsläpp mätt i 
antal kg över tid än att villkor med extra decimaler på halter uppnås under varje tertial. 
Ägarkommunernas uttalade ambitioner att minska tillskottvattenmängderna i kombination 
med ytterligare stegvisa processförbättringar på Ryaverket samt det faktum att det inte 
kommer att bli högflödesår varje år innebär att Gryaab inte ser någon anledning till att de av 
länsstyrelsen befarade utsläppen skulle överskridas. Gryaab föreslår därför att de villkor som 
förslagits av Gryaab kompletteras med mängdvillkor enligt Tabell 4. 
 
Tabell 4 Utsläppta mängder från Ryaverket beräknade för år 2030. 

 
Framtida maxutsläpp 
med Lst:s förslag till 
utsläppskrav 

Gryaabs beräknade utsläpp 
år 2030 ett högflödesår 

Gryaabs förslag till 
villkor som löpande 
treårsmedelvärde 

BOD, ton /år 1309 1120 - 1330 1300 

Fosfor, ton/år 46 36 - 37 40 

Kväve, ton/år 1076 970  1000 

 

Sammanfattning 
De av Länsstyrelsen föreslagna villkoren till 2021 kan uppnås även om marginalen avseende 
BOD7 riskerar att vara liten under enstaka tertialer vintertid. Det föreslagna villkoret från 2022 
avseende BOD 7 kan inte uppfyllas i nuvarande anläggning. Det räcker inte att genomföra de 
av länsstyrelsen föreslagna åtgärderna. För att uppnå villkor på 8,5 mg BOD7/l krävs betydligt 
större volymer aktivslambassänger än vad Gryaab har. Det föreslagna villkoret från 2022 
avseende fosfor kan inte garanteras med marginal i nuvarande anläggning under alla tertialer. 
Om den nuvarande förhöjda sedimenteringskapaciteten fortsätter att ligga på den höga nivå 
som åstadkommits under senare år eller höjs ytterligare kommer den önskade utsläppsnivån 
troligen att uppfyllas oavsett om det villkorsätts. Ytterligare 8 filterenheter skulle bidra 
marginellt till möjligheten att uppnå den önskvärda utsläppsnivån, förutsatt bibehållen hög 
sedimenteringskapacitet. 
 
Marginalen till det föreslagna villkoret från 2022 avseende kväve bedöms vara för liten för att 
villkoret med säkerhet ska uppfyllas, även om de redan genomförda investeringarna i 
efternitrifikationsbassänger innebär att driftläget bör ligga under den föreslagna villkorsnivån 
även under ogynnsamma omständigheter. Marginalen till driftläget är dock liten och villkoret 
riskerar därför att styra mot suboptimal planering av de kontinuerliga underhållsinsatserna som 
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är nödvändiga för att över tid uppfylla en hög reningskapacitet. Ett sådant villkor kan också 
innebära stora svårigheter med att genomföra kapacitetshöjningar av kvävereningen. 
 
De av länsstyrelsen föreslagna åtgärderna i befintlig anläggning ger inte potential att uppfylla 
Länsstyrelsens långsiktiga ambitioner. Om Ryaverket behöver kompletteras med ytterligare 
stora bassängvolymer för att uppfylla sådana villkor är det inte hållbart att genomföra åtgärder 
i befintlig anläggning som ger begränsad nytta, särskilt som de ger stor påverkan i form av 
utökade utsläpp under byggtiden.  
 
Gryaab ser stora nackdelar med den förslagna regleringen på tertialbasis istället för på årsbasis 
eftersom de innebär att en del nödvändiga underhållsinsatser och kapacitetsförbättrande 
åtgärder inte kan genomföras vintertid då flöden kan vara höga och temperaturer låga. Det 
innebär negativa konsekvenser för reningen och anläggningens kvalitet: 

 Förhöjda utsläpp under sommaren på grund av planerade avställningar. 
 Svårigheter att bemanna planerade renoveringar och ombyggnader kan leda till 

förlängda avställningsperioder. 
 Sämre kvalitet på arbetet vid renoveringar och större risk för oplanerade 

överutsläpp. 

Gryaab anser att nackdelarna med tertialmedelvärden istället för årsmedelvärden för 
begränsningsvärden överväger fördelarna och föreslår att medelvärdesbildningen för 
begränsningsvärdena istället sätts så att de ger avsedd recipienteffekt. 
 
Gryaab anser inte att det är meningsfullt att reglera utgående halt av fosfor med mer än en 
decimals noggrannhet och BOD och kväve med mer än heltals noggrannhet. Varken 
analysnoggrannheten eller möjligheten att ta representativa prov motiverar en noggrannare 
reglering än så. 
 
För att garantera att miljökvalitetsnormerna inte äventyras föreslår Gryaab att haltvillkor på 
årsbasis kompletteras med mängdvillkor som är något strängare än Länsstyrelsen beräkning. 
 

Tabell 5 Av Gryaab föreslagna utsläppsvillkor för Ryaverket. 
 

Haltvillkor på årsbasis Gryaabs förslag till villkor som 
löpande treårsmedelvärde 

BOD 10 mg BOD7/l 1300 ton BOD7/år 

Fosfor 0,3 mg P/l 40 ton P/år 

Kväve 8 mg N/l 1000 ton N/år 

 
 


