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Samrådsunderlag  
 
Samråd med myndigheter genomfördes i mars 2020. Efter samrådsmötet med myndigheter har 
förutsättningarna förändrats och detta samrådsunderlag har reviderats i februari 2021. 

Administrativa uppgifter 
Anläggningsnamn:   Norsa avloppsreningsverk 

Anläggningsnummer:  1983-50-001 

Kontaktperson:  Niclas Andersson, driftingenjör 
   Elin Granberg, VA-chef 

Huvudman:   Västra Mälardalens Energi & Miljö AB (VME) 

Organisationsnummer:  556668-3586  

Adress:   VME, Box 34, 731 21 Köping 
 
Telefon:   0221 - 67 06 10 

E-postadress:   kundtjanst@vme.se 

Fastighetsbeteckningar:  Avloppsreningsverket, Eldaren 2 och Norsa 22:58 

   Slamfilteranläggning, Norsa 22:3 

Tillståndsgivande myndighet:  Länsstyrelsen i Uppsala län 

Tillsynsmyndighet:  Samhällsbyggnadsnämnden, Köpings Kommun  

Gällande tillstånd:  Länsstyrelsen Västmanlands län, 1999-02-08 
och 1999-01-19 

Verksamhetskod  90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning 
av fler än 2000 pe  

90.161 Biologisk behandling av icke-farligt avfall 
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Bakgrund 
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB avser söka nytt tillstånd för Norsa avloppsreningsverk. 
Nuvarande tillstånd är gammalt och enligt miljöskyddslagen (1969:387).  

I nuvarande tillstånd föreligger även en del oklarheter, framförallt vad gäller 
dimensioneringsförutsättningar för belastning och flöden. Att dimensionerande 
föroreningsbelastningar i gällande tillstånd inte grundar sig på beräkningar utifrån 
Naturvårdsverkets och branschens standardhalter får konsekvensen att verksamheten ligger 
nära den angivna dimensionerande och tillståndsgivna belastningen med avseende på 
föroreningsmängd. I anläggningen finns utrymme att klara en högre belastning.  

Belastningen på avloppsreningsverket förväntas öka framöver då det planeras för anslutning av 
nya bostadsområden och industriområden.  

Avloppsreningsverk är tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kapitlet i miljöbalken.  

Samråd har hållits för några år sedan (december 2015) inför ansökan om nytt tillstånd. Ansökan 
lämnades dock aldrig in för prövning. Sedan föregående samråd har kapitel 6 i miljöbalken 
ändrats angående samråd, MKB och avgränsningar. Med tanke på tiden som har gått sedan 
föregående samråd och lagändringen genomförs en ny samrådsprocess. 

Avloppsreningsverket är placerat i utkanten av Köpings tätort vid Köpingsviken i Västmanlands 
län. Verksamheten kommer inte flyttas utan fortsätta sin verksamhet på fastigheterna Eldaren 2, 
och Norsa 22:58 samt Norsa 22:3.  

Recipient till avloppsreningsverket är Mälaren - Köpingsviken (SE659631-151422) som mynnar 
i Mälarens västligaste del.  

 
Figur 1. Avloppsreningsverkets lokalisering, sydost om Köpings tätort.  
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Norsa avloppsreningsverk togs i drift i början på 1970-talet och byggdes om för biologisk 
kvävereduktion 1998/99. Verksamhet bedrivs idag vid Norsa avloppsreningsverk och vid Norsa 
slamfilteranläggning. Vid anläggningarna behandlas avloppsvatten från tätorterna Köping, 
Kolsva, Sundänge och Munktorp. Avloppsledningsnätet omfattar totalt cirka 240 km. 
Ledningsnätet domineras av duplikatsystem men det finns områden med kombinerat spill-och 
dagvattensystem.  

Ansökan avser 
Ansökan avser tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan avser följande: 

Utökad verksamhet vid Norsa avloppsreningsverk med rening av avloppsvatten för en 
årsmedelbelastning motsvarande 30 000 pe. 

Ansökan omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening av avloppsvatten och externslam 
(slam från yttre avloppsreningsverk och brunnslam) från Köping och de närliggande tätorter 
samt områden som redan är eller i framtiden kommer att anslutas till avloppsreningsverket. 
Externslambelastningen (slam från yttre avloppsreningsverk, brunnsslam och fett från 
fettavskiljare) ingår i årsmedelbelastningen. 

Ansökan omfattar behandling av avloppsslam samt fett från externa fettavskiljare genom 
förtjockning, rötning och avvattning.  

Verksamheten har idag ett eget tillstånd för en slamfilteranläggning. Hela verksamheten 
kommer att samlas i ett nytt gemensamt tillstånd.  

Framtida maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kommer att tas fram och redovisas 
i ansökan.  

Gällande tillstånd 
Det finns idag två tillstånd kopplade till Norsa avloppsreningsverk, varav det ena gäller 
avloppsreningsverket och det andra slamfilteranläggningen.  

Gällande tillstånd för avloppsreningsverket är från 1999-02-08 beslutat av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län enligt miljöskyddslagen (1969:387). Befintligt tillstånd avser en anslutning av 
25 000 pe (se även tabell 2) samt mottagande av 5 000 m3 externslam per år.  

För tillståndet gäller rikt- och gränsvärden enligt tabell 1.  

Tabell 1: Tillståndsgivna utsläppshalter för avloppsreningsverket 

Parameter Halt Enhet 

Månadsmedelvärde och riktvärde BOD7 10 mg/l 

Årsmedelvärde och gränsvärde BOD7 10 mg/l 

Månadsmedelvärde och riktvärde Ptot 0,3 mg/l 

Årsmedelvärde och gränsvärde Ptot 0,3 mg/l 

Årsmedelvärde och riktvärde Ntot 15 mg/l 
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Reduktion av totalkväve som årsvärde och riktvärde 50 % 

Dimensionerande föroreningsbelastningar i nuvarande tillstånd anges i tabell 2 tillsammans med 
medelbelastningen under 2017 – 2019. De dimensionerande belastningarna grundar sig inte på 
beräkningar utifrån de standardhalter som Naturvårdsverket anger, vare sig för BOD, kväve 
eller fosfor. Det dimensionerande flödet anges i nuvarande tillstånd till 570 m3/h. 

I det nya tillståndet kommer de dimensionerande belastningarna och flödena för 
avloppsreningsverkets nuvarande utformning att klargöras. Naturvårdsverkets schablonvärden 
kommer att nyttjas för beräkningarna.  

Tabell 2: Dimensionerande flöden och belastningar enligt befintligt tillstånd samt 
föroreningsbelastningar 2017-2019  

Parameter Enhet Dimensionerande 
belastning enligt 

tillstånd 

Medelbelastning  
2017-2019 

Antal   pe  25 000* 14 881** 
Flöde  m3/d  11 350 8 451 
BOD7-mängd  kg/d  1 090 1 042 
Ptot-mängd  kg/d  38 31 
Ntot-mängd  kg/d  280 237 
*Beräknat på 48 g BOD7/pe, dygn (enligt dagens dimensionering) 
**Beräknat på 70 g BOD7/pe, dygn (enligt branschpraxis) 

 
För slamfilteranläggningen är gällande tillstånd från 1999-01-19 beslutat av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län enligt miljöskyddslagen (1969:387). Beslutet avser behandling av 
avloppsslam i slamfilteranläggning från 25 000 pe från Norsa avloppsreningsverk. Volym tillfört 
slam till slamfilteranläggningen får enligt tillståndet inte överstiga 100 000 m3/år före avvattning. 
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Nuvarande belastning och reningsresultat 
Nuvarande anslutning till avloppsreningsverket är cirka 22 200 fysiska personer. Belastningen 
från industrier bedöms motsvara cirka 1 000 pe.  

Vid dimensionering av avloppsreningsverk redovisas belastningen normalt som antal 
personekvivalenter (pe). En personekvivalent är definierad som 70 g BOD7/pe och dygn i 
tillståndssammanhang. Analyser, av bl. a Naturvårdsverket, har visat att den faktiska 
belastningen per person är betydligt lägre, ca 50 g BOD7/person och dygn (SNF 2006:7). Dessa 
förhållanden gäller även för fosfor och kväve. 

I tabell 3 anges antal fysiskt anslutna personer, uppmätt specifik belastning för de senaste tre 
åren och i tabell 4 de framtida dimensionerande specifika belastningarna. 

Tabell 3: Antal anslutna personer och uppmätt specifik belastning för åren 2017 - 2019 
(Miljörapporter 2017-2019) 

Parameter Enhet 2017 2018* 2019 Medel 2017 - 2019 

Anslutna  Fysiska personer 20 500 22 263 22 313 21 692 

BOD7  g/p,d 58 45 42 48 

P-tot  g/p,d 1,6 1,4 1,3 1,4 

N-tot  g/p,d 11,9 10,6 10,4 11 

* Ny beräkningsmetod för antal anslutna infördes 2018  

Tabell 4: Framtida dimensionerande belastning 

Parameter Framtida dimensionerande 
belastning 

Anslutna pe  30 000 pe 

BOD7  70 g/pe,d 

P-tot  2 g/pe,d 

N-tot  14 g/pe,d 
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I följande tabell anges utsläppshalter och mängder samt reningseffekt av BOD7, P-tot och N-tot 
vid Norsa ARV för de senaste tre åren. Sammanställningen visar att reduktionen av samtliga 
parametrar är god. 

Tabell 5: Utsläppshalter och mängder samt reningseffekt för åren 2017-2019 

Parameter Enhet 2017 2018 2019 

BOD7 inkommande ton/år 432  366 342 

BOD7 utgående ton/år  6,99 5,47 6,89 

BOD7 utgående mg/l 2,36 1,9 1,94 

BOD7 reduktion % 98,4 98,5 98,0 

P-tot inkommande ton/år 11,9 11,5 10,6 

P-tot utgående ton/år  0,72 0,71 0,78 

P-tot utgående mg/l 0,25 0,26 0,22 

P-tot reduktion % 94,0 93,8 92,3 

N-tot inkommande ton/år 89,0 86,0 84,4 

N-tot utgående ton/år  23,8 30,2 36,9 

N-tot utgående mg/l 8,25 10,7 10,3 

N-tot reduktion  % 73,5 64,9 56,3 

 

I avloppsreningsverket behandlas förutom inkommande avloppsvatten även externslam (slam 
från yttre avloppsreningsverk och brunnsslam). Befintligt tillstånd medger behandling av 5000 
m3/år. Behandlad mängd externslam för åren 2017-2019 uppgick till ca 4800 m3 i medel. 

Mängden slam från trekammarbrunnar inom Köpings kommun är större än nuvarande tillstånd 
medger, vilket innebär att slam från trekammarbrunnar transporteras bort från Köpings 
kommun. 

Tabell 6: Total mottagen mängd externslam i Norsa avloppsverk samt tillståndsgiven mängd   

Enhet 2017 2018 2019 Tillståndsgiven mängd 

m3/år 4 720 4 841 4 805 5 000 
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Behandlade mängder avloppsslam i Norsa slamfilteranläggning understiger med mycket stor 
marginal den tillståndsgivna mängden i nuvarande tillstånd på 100 000 m3/år (tabell 7).  

Tabell 7: Total samt tillståndsgiven mängd avloppsslam i Norsa slamfilteranläggning.  

  Enhet 2017 2018 2019 Tillståndsgiven mängd 

Behandlad volym m3/år 7 919 5 226 7 618 100 000 

Behandlad mängd ton TS 174 94 236  

Planförhållanden 
Fastigheten där avloppsreningsverket ligger är planlagd för industriändamål med avsikt att 
bereda mark för bland annat avloppsreningsverk, enligt detaljplan beslutad 1970-11-30. För 
slamfilteranläggningen antogs detaljplan 1999-05-31.  

Ett skyddsavstånd bör finnas mellan avloppsreningsverket och närmast belägna hushåll. Detta 
för att undvika omgivningsstörningar. Det finns dock inte något regelverk för hur stort 
skyddsavståndet mellan avloppsreningsverk och närmaste hushåll ska vara.  

Närmaste bostadshus ligger cirka 600 meter norr om avloppsreningsverket.  

Slamfilteranläggningen är belägna 500 meter nordost om avloppsreningsverket, närmaste 
bostadshus ligger ca 300 m sydost om slamfilteranläggningen. Inom ett avstånd av 300 till 600 
meter från slamfilteranläggningen ligger 24 bostäder. Nedan visas ett avstånd (radie) på 600 m 
från avloppsreningsverket och slamfilteranläggningen.  

 

Figur 2. Avloppsreningsverkets och slamfilteranläggningens lokalisering 
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Beskrivning av anläggning 

Avloppsvattenbehandling befintlig anläggning 

Avloppsvattenbehandlingen består idag av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den 
mekaniska behandlingen (även kallad förbehandling) består av rensavskiljning, sandfång samt 
försedimentering. 

Den biologiska reningen minskar mängden kväve och syreförbrukande ämnen med hjälp av 
bakterier genom luftade och oluftade bassängvolymer samt efterföljande sedimentering.  

Idag sker kemisk rening genom tillsats av fällningskemikalie efter det biologiska reningssteget 
och därefter sedimentering i slutsedimenteringsbassänger.  

Avloppsvattenbehandling framtida anläggning 

Den framtida vattenbehandlingen illustreras i figuren nedan. 

 

Förbehandling 

Förbehandlingen kommer som idag att bestå av rensavskiljning, sandfång samt 
försedimentering. Befintlig förbehandling har kapacitet för framtida dimensionerande belastning. 

Biologisk rening 

För att klara en ökad belastning i framtiden behöver det biologiska reningssteget kompletteras 
med ca 1 000 m3 bassängvolym. Genom att nyttja befintliga mellansedimenteringar till luftade 
biologiska volymer behöver inga nya volymer anläggas.  

Befintliga och nya volymer för biologisk rening byggs om till så kallade flexzoner. Flexzoner 
innebär indelning av biologiska volymer i flera olika zoner där varje zon förses med möjlighet till 
luftning och omrörning. Flexzoner i det biologiska reningssteget ger förutsättningar för en stabil 
kväverening samtidigt som energiförbrukningen minimeras.  
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Kemisk rening 

För att klara framtida förväntade krav med avseende på fosfor, med en rimlig tillsats av 
kemikalier, är det nödvändigt med en god partikelavskiljning vilket kan erhållas genom att 
avloppsreningsverket kompletteras med ett filtersteg. För att erhålla en tillräcklig avskiljning över 
filtersteget tillsätts fällningskemikalie före filtrering. 

Ett filtersteg på Norsa avloppsreningsverk kan bestå av skivfilter eller sandfilter vilka placeras 
inomhus i en byggnad. Utfällning av löst fosfor sker innan filtersteget genom inblandning av 
fällningskemikalie. Om avskiljning skall ske i skivfilter krävs även flockningsvolymer. Val av 
filterteknik görs i projekteringsskedet.  

Slambehandling befintlig anläggning 

Slambehandlingen vid Norsa avloppsreningsverk består idag av en slamfilteranläggning där 
slammet stabiliseras och avvattnas. Eftersom anläggningen inte belastats med så mycket som 
planerat för så har de ännu inte tömts. 

Det slam som inte leds till slamfilteranläggning avvattnas i en skruvpress och transporteras 
därefter till extern mottagare.  

Slambehandling framtida anläggning 

Den framtida anläggningen kommer förses med rötkammare och slamhanteringens funktion blir 
att stabilisera slammet och producera biogas. Innan rötning sker förtjockning av slammet. 

Rötning kommer att ske i rötkammare som antingen drivs i serie eller parallellt med efterföljande 
täckt slamlager för att förhindra att rötgas läcker ut. Det rötade slammet avvattnas och förvaras i 
en slamsilo innan avyttring. Innan avvattning tillsätts polymer, för att förbättra slammets 
avvattningsegenskaper. Rejektvatten från slambehandlingen leds tillbaka till 
vattenbehandlingen.   

Befintlig slamfilteranläggning kommer finnas kvar och användas som idag för avvattning till dess 
att en ny slambehandling byggts på anläggningen.  

Möjlighet till avvattning och förtjockning samt efterföljande behandling ska kunna ske i 
slamfilteranläggningen även efter att rötkamrarna tagits i bruk. Rejektvatten leds tillbaka till 
reningsprocessen.  
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Nyttjandet av producerad biogas kommer utredas vidare, alternativa lösningar är bl.a. 
installation av gaspanna för produktion av värme eller installation av gasturbin alternativt 
gasmotor för att producera el.     

I figuren nedan visas framtida slambehandling i rötkammare eller i befintlig slamfilteranläggning. 

 

 

 

Externslam 

I befintlig anläggning tas externslam (slam från yttre avloppsreningsverk och brunnsslam) emot i 
intagsschakt för renssilar och går därefter igenom hela reningsprocessen i 
avloppsreningsverket.  

Externslammet kommer i framtiden ledas via en externslammottagare på avloppsreningsverket 
till ett externslamlager. Från externslamlagret kan slammet pumpas in i vattenbehandlingen 
jämnt fördelat över dygnet vilket minskar stötvis belastning. 
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Recipient  
Köpingsviken  

Recipient för Norsa avloppsreningsverk är Köpingsviken. Köpingsviken är en del av nordvästra 
Galten i Mälaren och sträcker sig från Köpingsåns utlopp och ungefär fram till ön Runnskär,  

Punktutsläpp till viken av fosfor och kväve kommer från Köpingsån, avloppsreningsverket och 
Yaras fabrik. En procentuell fördelning av fosfor- och kvävebelastning från dessa punktkällor 
under perioden 2015-2019 (Holmström 2016-20201) visar på att Köpingsån stod för i genomsnitt 
ca 80 %, medan avloppsreningsverket står för ca 20 % av fosforbelastningen. För kväve var 
belastningsfördelningen ca 50 % från ån, knappt 25 % från avloppsreningsverket och drygt 
25 % från Yaras fabrik (Holmström 2016-20202). 

 
Figur 3. Lokalisering av Norsa avloppsreningsverk med utsläppspunkt samt aktuella mätpunkter 
i Köpingsviken 

 
1  Holmström, 2016-2020: Rapporter från Intressentgruppen Köpingsån-Köpingsviken om tillståndet i 
Köpingsån-Köpingsviken publicerade åren 2016-2020. Dessa presenterar mätdata från åren 2015, 2016, 
2017, 2018 och 2019 samt bedömningar av dessa. 
2  Holmström, 2016-2020: Rapporter från Intressentgruppen Köpingsån-Köpingsviken om tillståndet i 
Köpingsån-Köpingsviken publicerade åren 2016-2020. Dessa presenterar mätdata från åren 2015, 2016, 
2017, 2018 och 2019 samt bedömningar av dessa. 
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Statusklassning och miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten  

Enligt länsstyrelsen 3 har vattenförekomsten otillfredsställande ekologisk status och den uppnår 
inte kemiskt god status. Bedömningen är gjord 2019. 

Miljökvalitetsnormerna i viken – beslutade år 2019 – anger att måttlig ekologisk status ska 
uppnås år 2027 och att krav på god kemisk status finns.  

De undersökningar som har gjorts av växtplankton och bottenfauna visar på 
näringsämnespåverkan och i statusklassningen av recipienten uppvisar dessa båda 
kvalitetsfaktorer otillfredsställande status. Det är detta som är orsaken till att den övergripande 
klassningen av ekologisk status är otillfredsställande. Även ljusförhållanden i viken bedöms vara 
otillfredsställande. Halten av näringsämnet fosfor har klassats till måttlig status utifrån 
mätvärden åren 2015-2017.  

Halten ammoniak har bedömts till måttlig status av länsstyrelsen (VISS). Mätdata kommer från 
stationen Köpings hamn. Mätstationen Köpings hamn ligger uppströms avloppsreningsverkets 
utloppspunkt i viken. När status för ammoniak har klassats enskilt för alla tre nämnda stationer i 
viken uppnås god status utom vid stationen Köpings hamn år 2017 (Holmström 2016).  

God kemisk status uppnås inte i vattenförekomsten idag. Av de ämnen som finns redovisade 
uppnås inte god status för dem som är behäftade med mindre stränga krav (kvicksilver och 
PBDE) och inte för dem med tidsfristundantag (antracen och tributyltennföreningar). 

Förutsedd miljöpåverkan 

Vatten 

Renat avloppsvatten innehåller generellt en viss mängd näringsämnen, som kan orsaka 
övergödning, bakterier som kan vara skadliga för djur och människor samt mikroföroreningar 
som tungmetaller, plastrester, miljöskadliga organiska ämnen och läkemedelsrester.  

Det vatten som lämnar avloppsreningsverket och leds till recipienten ska vara renat i den 
utsträckningen att värdena för BOD7 (syreförbrukande organiskt material), totalfosfor och 
totalkväve hålls under beslutade begränsningsvärden. Framtida utsläpp kommer att utredas 
under pågående tillståndsprocess. Utsläppens påverkan på recipienten och nuvarande status 
kommer att beskrivas mer detaljerat i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Mark 

Förutom risker förknippade med oljeläckage från fordon och från hantering och transporter av 
kemikalier bedöms verksamheten inte ha utgjort eller kommer att utgöra någon betydande risk 
för markföroreningar.  

Rejektvatten från slambäddarna leds tillbaka till vattenbehandlingen på avloppsreningsverket.   

 
3 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA33882015 
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Luft  

Generellt är de största källorna till luftutsläpp avloppsreningsverkets olika behandlingsteg. 
Andra utsläppskällor är avgasutsläppen från tunga transporter till och från avloppsreningsverket.  

Lukt förekommer från slamhanteringen främst vid borttransport av avvattnat slam, slamtömning 
från slambil av brunnslam och slam från yttre avloppsreningsverk. Historiskt har det varit lite 
luktproblem på avloppsreningsverket och slamfilteranläggningen. Inga klagomål från närboende 
har förekommit vid någon av anläggningarna. 

Buller  

De vanligaste källorna till buller på ett avloppsreningsverk är blåsmaskiner samt vissa 
transporter till och från anläggningen. Verksamheten bedöms dock inte ge upphov till buller som 
kan påverka boende i omgivningen. 

Trafik och transporter 

Transporter till och från anläggningen sker dagligen med olika typer av fordon. Tyngre fordon 
används för transport av slam, externslam, kemikalier och varuleveranser. Till och från området 
sker även personbilstransporter. Transporterna bedöms öka med ökad anslutning till 
avloppsreningsverket.  

Energi 

Energiförbrukningen kommer att totalt öka eftersom flödet och föroreningsbelastningen ökar. 
Energi åtgår för uppvärmning av lokaler, pumpning av avloppsvatten, luftning i den biologiska 
reningen samt avvattning. Genom rötning av avloppsslam kommer möjligheter att nyttja den 
energi som produceras på avloppsreningsverket. Nyttjandet av producerad biogas kommer 
utredas vidare i den tekniska beskrivningen. 

Kemikalier  

De kemikalier som kommer att hanteras i större mängder i verksamheten är fällningskemikalier 
och polymerer. Fällningskemikalier används för att binda fosforföreningar i löst form i spillvattnet 
och få dem att sedimentera alternativt filtrera dem. Polymer används till förtjockning, flockning 
och avvattning av slam.  

Eftersom flödet och belastningen på avloppsreningsverket ökar samt att utsläppskraven 
förväntas skärpas så kommer förbrukning av fällningskemikalier och polymer totalt att öka. 

Avfall och slam  

Avfall som uppkommer vid anläggningen utgörs främst av rens och sand. Därtill även en mindre 
mängd hushållsavfall och förpackningar som uppkommer i verksamheten. Mängden rens och 
sand ökar totalt när belastningen på avloppsreningsverket ökar. 
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Eftersom det idag är mycket oklart vilka krav som kommer att ställas på slamhanteringen och 
hur slammet ska hanteras på sikt kommer det att vara viktigt att ha en anläggning som är 
flexibel.  

Slamhanteringens funktion kommer att vara att stabilisera slammet. Genom rötning kommer 
biogas produceras som kan användas inom anläggningen. Nyttjandet av producerad biogas 
kommer utredas vidare i den tekniska beskrivningen. 

Natur-, kultur- och friluftsmiljöer 

Galten utgör en del av Mälaren, som i sin helhet är utpekad som riksintresse i Miljöbalken med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns. Turismens och friluftslivets intressen skall 
särskilt beaktas. Längre ut i Köpingsviken ligger Natura 2000 områdena Lindöberget Väst och 
Öst. Ett fågelskyddsområde finns i Barkaröviken mellan Malmön och Jägaråsen.  

Natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer bedöms inte påverkas negativt av en utbyggnad av 
avloppsreningsverket. 

Landskapsbild 

Landskapsbilden bedöms inte påverkas negativt av en utbyggnad av avloppsreningsverket.  

Översiktlig riskbedömning 
Översiktliga riskinventeringar görs var annat år, senast utförda riskinventering är från 2019. En 
miljöriskbedömning för den framtida anläggningen kommer att göras i samband med 
tillståndsansökan.  

Totalt sett är befintligt avloppsreningsverk en anläggning med låga risker. Larmsystemet är väl 
utvecklat och säkerheten i anläggningen är mycket god tack vare hög redundans där kritiska 
objekt är dubblerade.  

Ett löpande arbete pågår med förnyelse av ledningsnätet, både för dricksvattennät och 
avloppsledningsnät. De miljö- och hälsorisker som bedöms som störst är bräddning och 
långvarigt strömavbrott. 
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Bräddning  

På verket finns en bräddpunkt vid inkommande innan den mekaniska reningen och en 
bräddpunkt efter den mekaniska reningen, efter försedimenteringen. Bräddning av orenat 
inkommande vatten före galler sker ett fåtal gånger per år. I tabell 8 redovisas bräddade 
mängder 2017-2019. Recipient för bräddat vatten är Mälaren-Köpingsviken. 

Tabell 8: Bräddning vid Norsa ARV.  

  Enhet 2017 2018 2019  

Orenat (före galler) m3/år 50 50 100  

Mekaniskt renat  m3/år 5 755 149 8 370  

 

Långvarigt strömavbrott 

Avloppsreningsverket kan drivas med hjälp av reservkraft, dock finns ingen fast installerad 
reservkraft på huvudpumpstationen. Ett mobilt reservkraftaggregat kan vara på plats vid 
pumpstationen inom 6 timmar och då med en reducerad pumpkapacitet till 550 m3/h.  

Denna frågeställning kommer att belysas i den översiktliga riskinventeringen i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ansökan och avgränsningar 
Nedan redogörs för de halter samt dimensionerande flöden och föroreningsbelastningar som 
man avser att ansöka om tillstånd för vad gäller avloppsreningsverket och 
externslammottagning.  

De mängder avloppsvatten som bräddar vid verket tas med i utgående halter för 
avloppsreningsverket. Bräddning på ledningsnätet kommer att beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

Nollalternativet innebär en belastning av ett fullt utnyttjat befintligt tillstånd med avseende på 
föroreningsmängder.  
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I tabell 9 redovisas föreslagen dimensionering av anläggningen. 

Tabell 9: Föreslagen dimensioneringsdata av avloppsreningsverket  

Parameter Enhet Dimensionerande belastning 

Dimensionerande belastning pe 30 000 

Medelflöde, Qmedel  m3/d  13 000 

Flöde Qdim  m3/h  650 

Maxflöde biosteg, Qmax bio (2xQdim) m3/h  1 300 

Dim bel BOD (70 g/p, d) kg/d  2 100 

Dim bel P-tot (2 g/p, d) kg/d  60 

Dim bel N-tot (14 g/p, d) kg/d  420 

 

Externslambelastningen (slam från yttre avloppsreningsverk, brunnsslam och fett från 
fettavskiljare) ingår i den dimensionerande belastningen. 

Utsläppsvillkoren för verksamheten förväntas skärpas i jämförelse med nuvarande tillstånd.  

Planerade samrådskontakter 
Samråd med särskilt berörda och allmänhet planeras till våren 2021.  

Tidplan 
Preliminär tidplan för tillståndsansökan är att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Uppsala 
under 2021. 
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Förslag till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
MKB:n kommer att grunda sig i punkterna i miljöbalken 6 kap. 35 § (se punkter nedan), men 
eventuellt med en annan disposition. 

1. Uppgifter om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, utformning, omfattning och andra 
egenskaper som kan ha betydelse för miljöbedömningen.  

2. Uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten eller åtgärden. 

3. Uppgifter om rådande miljöförhållanden innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och 
hur de förhållandena förväntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller 
vidtas. 

4. En identifiering, beskrivning och bedömning av de miljöeffekter som verksamheten eller 
åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

5. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de 
negativa miljöeffekterna. 

6. Uppgifter om de åtgärder som planeras för att undvika att verksamheten eller åtgärden bidrar till 
att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. 

7. En icke-teknisk sammanfattning av 1–6. 

8. En redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden. 

9. Uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor, om sådana 
uppgifter är relevanta med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning. 

10. En redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som har 
använts med uppgift om eventuella brister och osäkerheter i metoderna och underlagen. 

11. En referenslista med uppgifter om de källor som har använts. 

12. Uppgifter om hur kravet på sakkunskap i 15 § miljöbedömningsförordningen är uppfyllt. 
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