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Köpings kommun genom sitt bolag VME har nu till 31 augusti samråd om sina planer
om att utöka kapaciteten vid avloppsreningsverket Norsa från 25 000 till 30 000
personer för områden som redan är eller i framtiden kommer att anslutas till
avloppsreningsverket. Reningsverket byggdes 1970 då invånarantalet var 29 718. Idag
är invånarantalet 26 500 varav tätorten är 18 000 personer. Någon prognos från
länsstyrelsen om en förväntad befolkningsutveckling har vi inte sett.

Varför behövs då ett utökat reningsverk? Är det fler områden på landsbygden med
enskilt VA som ska anslutas och finansiera denna utökning? Vilka är de framtida
områdena som anges i samrådshandlingen som kommer att anslutas?

Som slutsats kan det ifrågasättas hur verket fungerat och  hur tillsynen av verket är
och har varit under alla de år som det varit i drift.

- Varför bygga om och till ett reningsverk som tidigare försörjt betydligt fler än
det finns idag i Köpings tätort?

- Varför ansluta landsbygden till en sämre lösning?

Yttrande till samråd för utbyggnad och
ombyggnad av Norsa reningsverk i Köping

Den nationella föreningen Va-i-tiden bildades för att stödja fastighetsägare med
enskilt vatte/enskilt avlopp i deras myndighetskontakter. Föreningen har genom
fullmakt från ett antal sakägare blivit ombedda att yttra sig i rubricerad fråga.

Sakägarförteckningen kan synas mager, men detta beror på att VME inte
kommunicerat sina planer, vare sig i lokalpressen, mer än med en liten annons mitt
under semestrarna eller genom att kalla till öppet informationsmöte. De som berörs
av ombyggnaden har således inte informerats. Frågor om reningsverk berör i
normalfallet endast VA-kollektivet i tätort.
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Nu vill VME bredda debiteringsunderlaget för ombyggnaden genom att även
inkludera fastighetsägare på den omgivande landsbygden - fastighetsägare som
redan har fullt fungerande VA-anläggningar. Detta är bakgrunden till att föreningen
engagerat sig i ärendet.

Även Svenska Naturskyddsföreningens avdelning i Köping stöttar detta yttrande.

Yttrandet innehåller följande rubriker (länkar):

Sakägare

Samrådsunderlaget visar inte varför behovet om en utbyggnad behövs.

Att bygga ut reningsverket för att ansluta landsbygden är ett dåligt miljöalternativ.

Väsentliga frågeställningar och teknisk utformning av anläggningen ej tillräckligt klargörande
i samrådsunderlaget

Hantering av slam för avvattning

Hantering av slam som skickas från reningsverket till spridning på åkermark

Kostnader för om och tillbyggnad av reningsverket

Rötning och gasframställning är olönsam

Pumpstationer

Läckande avloppsledningar

Dricksvattenförsörjning

Långvarigt strömavbrott

Sakägare

Klipp ur samrådet: “Syftet med samrådet är att boende, verksamma i området och övriga
intressenter ska ha möjlighet att inkomma med frågor och synpunkter.”

Vi som har fastigheter och/eller är boende i Köping betraktar oss därför som sakägare.
Det är vi som berörs av reningsverket utsläpp, bräddningar och miljön i Mälaren, läckande
avloppsledningar ut i grundvatten, i bäckar och i marken, av slamhanteringen och tillhörande
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näringsläckage och giftansamling i bördig åkermark samt kostnaden för om/utbyggnad av
reningsverket i form av höjda taxor för VA kollektivet i Köping.

Samrådet underkänns av oss.
● Ej utlyst så en bredare allmänhet har fått informationen
● Samrådet måste ge möjlighet till informationsöverföring till de som skall samrådas

med, så har inte skett.
Normalt hålls ett öppet möte där samrådsunderlaget presenterats.Med möjlighet att
ställa frågor.

● Utsläppsvillkor saknas.
● Information om bräddade mängder, antal bräddningar, orsaken och vilken dag för

pumpstationerna samt reningsverket brister.

Dessa brister har vi delvis försökt bemästra genom att begära ut handlingar. Dock med
varierande resultat.

Samrådsunderlaget visar inte varför behovet om
en utbyggnad behövs.

Citat ur samrådsunderlaget “Utökad verksamhet vid Norsa avloppsreningsverk med rening
av avloppsvatten för en årsmedel belastning motsvarande 30 000 personer.”..... “I och med
ett utökat miljötillstånd kan Norsa avloppsreningsverk utvecklas till en modernare anläggning
som klarar en växande befolkning och hårdare miljökrav.”

● Varför bygga till om befolkningen minskat sen bygget av reningsverket 1970, och
nuvarande belastning klaras inom verkets tidigare byggda kapacitet?

Reningsverket byggdes 1970 och är godkänt för 25 000 personer. Det var då (1970) 29 718
invånare i kommunen. Befolkningsmängden minskade successivt därefter, men har sen ökat
marginellt. 31/12 2019 var det 26 214 invånare i hela kommunen. Tätorten Köping hade då
18.711 invånare. Ihop med Kolsva (2440) och Munktorp (453) invånare blir detta ca 22 000
tätort boende vilket stämmer väl med den uppgift som  är angiven i ansökningshandlingarna.

Den befolkningstillväxt som skett i kommunen är pga invandring, men den har skett mot en
utflyttning i övrigt. Några tecken på större befolkningstillväxt i tätort eller landsbygd finns inte.
In och utpendling till kommunen har viss betydelse. 566 st pendlar in till Köping, och för
dessa finns kapacitet i reningsverket.

Någon större utbyggnad av industriverksamheten i Köping är inte heller officiellt planerad.

● Enl miljöbalken skall man utgå ifrån skyddsbehovet och bättre avloppshantering,
kommande behov och ekonomi.

● Vad fungerar idag och vad behövs?
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● Enligt Weserdomen får inte någon enda kvalitetsfaktor försämras som försvårar
möjligheter att nå uppsatt miljökvalitetsnorm (mkn).
Det betyder i klartext att verket (avloppssystemets) verkningsgrad måste förbättras.
Förbättringskrav skall tex ställas på bättre fosforrening, kväverening, rening av
läkemedel och andra Särskilt Farliga Ämnen (SFÄ). Detta kommer kräva att befintlig
reningsprocess i verket kompletteras vilket kan bli mycket dyrt.

● Miljökvalitetsnormerna (mkn) är ett av de verktyg som arbetet med att förvalta och
förbättra Sveriges vatten baseras på. De bygger på statusklassificering utifrån
analyser av mätdata eller expertbedömningar. Miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid
myndigheters och kommuners prövning och tillsyn av vattenverksamheter och
miljöfarliga verksamheter. Huvudregeln är att myndigheter och kommuner inte
får tillåta en verksamhet som bidrar till att vattnets kvalitet försämras eller
äventyrar att miljökvalitetsnormer kan uppnås. Se länk till vattenmyndigheterna
och mkn.

● I reningsverkets verksamhet ingår även pumpstationer och ledningar. Bräddningar
från reningsverket och pumpstationer samt läckande ledningar ingår därmed i
ansökan.

● Även Miljöbalkens övriga lagkrav bör omvärderas vid ny prövning. Dvs krav bör
ställas på ökad resurshushållning och minskad klimatpåverkan mm (MB 2:5) samt på
ekonomisk rimlighet ( MB 2:7). Sådana hänsyn talar emot ytterligare anslutning och
utbyggnad av verket.

Att bygga ut reningsverket för att ansluta
landsbygden är ett dåligt miljöalternativ.
Så anser också riksdagen. Enligt ett riksdagsbeslut 2021-04-29 skall en fastighetsägare med
enskilt avlopp inte kunna tvingas att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Detta under förutsättning att det egna avloppet uppfyller de gällande miljö- och hälsokraven.
(Civilutskottets betänkande 2020/21:CU14).

En prövning av miljöbalken skall innehålla en jämförelse med alternativa lösningar. Ev
anslutning av fungerande enskilda avlopp till reningsverket skall jämföras med att ej
ansluta dem, dvs ett nollalternativ.

Den rening som sker av avloppen på landsbygden är bättre än som sker i ett reningsverk,
sett till de direkta utsläppen från reningsverket, till läckande ledningar, till pumpstationers
bräddningar och till att slammet som blir i samband med reningsprocessen därefter körs ut
på åkrarna.

Bland fördelarna med enskilda anläggningar är:
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● Tryggheten blir inte bättre av att en kommunal verksamhet tar över VA-försörjning.
Landsbygden har redan utrustning i form av brunnar och olika avloppslösningar som
försörjer dem. Dessa lösningar är överlägsna det kommunala reningsverket.
Sårbarheten ökar för VA försörjningen genom en central verksamhet, mot dagens
decentraliserade system.

● Reningen i enskilda infiltrationer är bättre än det kommunala reningsverket, se bilaga
nedan (Jämförelse mellan infiltration och kommunalt reningsverk. Bilden är tidigare
redovisad i ett föredrag för riksdagsmän av Peter Ridderstolpe, WRS, en av Sveriges
främsta ang avloppsrening för små avlopp. (Stapeldiagrammet förklaras enl länk.)
Rening av smittämnen och läkemedel är sämre i Norsa reningsverk.
Reduktionen av SFÄ, Särskilt farliga ämnen reduceras påtagligt i infiltrationer,
men ej i kommunala reningsverk.

● Den enskilda anläggningen belastar ytvattnet mycket mindre än ett kommunalt
reningsverk. (Utsläppet av fosfor från ett kommunalt reningsverk måste renas
ytterligare med 50-90 %, för att komma ner till halter som råder i ett friskt ytvatten).

● Inga bräddningar går direkt till ett ytvatten för enskilda avlopp. Vid stopp måste
ägaren åtgärda direkt då vattnet inte leds bort.

● Vattnet stannar kvar i området och därmed bibehålls den hydrologiska balansen.

● De stora byggnadsprojekten för ledningsdragningar på landsbygden påverkar miljön
och är resurskrävande i byggnation och drift.

● Bräddningar från pumpstationer och reningsverk påverkar direkt ytvattnet och bad
mm.

Så att ansluta landsbygdens avlopp, t ex NorrMälarstrand till Norsa Reningsverk gör det än
svårare att, som kommunen skriver som mål för den kommunala va anslutningen, ”att i
framtiden bada, fiska, uppnå MKN och/eller försörja 2 miljoner människor med dricksvatten”.

De enskilda avloppen idag är i form av infiltrationer, slutna tankar samt infiltrationer för
gråvatten, förbränningstoaletter, torrdass, minireningsverk mm.
För infiltrationerna  ger långa uppehållstider i mark en nedbrytning av många komplicerade
kemiska föreningar, inte minst hormonstörande ämnen som bisphenol. Återigen aktuellt då
det till synes har en påverkan på utvecklingen av vår kognitiva förmåga.

Ett stort antal olika lösningar finns för enskilda avlopp som är miljömässigt hållbara och som
återför näringsämnena till den lokala platsens mark.

För att minska mängden vatten i toa-avfallet kan t ex användas snålspolande
vakuumtoaletter och därmed minska mängden transporter av de slutna tankarnas innehåll till
reningsverket. Innehållet behöver då inte passera reningsverket utan kan rötas och spridas
som ren gödsel på åkrarna. Grå vattnet leds till infiltrationer och renas genom markens
retentionsförmåga.
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Metoden, används redan idag i Sverige, t ex i Södertälje och implementeras i ett större
bostadsområde i Helsingborg.

Att behålla landsbygdens små enskilda avlopp i stället för att ansluta dem till ett
större kommunalt reningsverk är bättre för miljön, kretsloppet och
resurshushållningen.

Ansökan blandar mellan personer och pe vilket gör
att underlaget är förvillande och otillfredsställande.
I samrådsunderlaget är pe (personekvivalenter) och personer sammanblandade. Enl tabell 2
i samrådsunderlaget är belastningen omräknad till pe. Det är fel att göra så, juridisk term är
70 g/d P.

Klipp ur samrådsunderlaget:

I tabell nedan har den gamla och nya dimensioneringen jämförts. (tabell 2 o 9 i samrådsunderlaget

från SWECO)

● Varför bygga om när kapaciteten redan finns?
● Vad fungerar idag och vad behövs?
● Tillstånd finns- är enl pe och ej pers.

Personekvivalent är inte en fysisk person, utan ett mått på belastningen. En person tillför en
mindre mängd föroreningar än en personekvivalent. Därför skiljer sig antalet anslutna
personer och antalet personekvivalenter.
Underlaget blandar den juridiska enheten pe ( t ex 70 gP/d) med reningsverkets belastning
angiven i en egen “pe” och antal fysiska personer.
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Vi anser det troligt att samrådsunderlaget visar att framtida belastningen i Norsa reningsverk
utgått ifrån dagens belastning och att man därefter extrapolerat dessa siffror. Då finns risk att
man hamnar fel då tillkommande bebyggelse kan ha annan närvarofaktor liksom annat
inläckage i nätet.

Vid belastningsberäkningar skall man jämföra uppmätt belastning (flöde halt in till verk) med
antal anslutna ( personer x specifik belastning).
Detta skall jämföras med utgående flöden och halt för att se reningskapacitet och
belastningen.

● Har man gjort detta?

Väsentliga frågeställningar och teknisk utformning
av anläggningen ej tillräckligt klargörande i
samrådsunderlaget
Kompletterande frågeställningar behöver klarläggas för att samrådet skall ge en mer
komplett beskrivning av miljökonsekvenserna.
Nedanstående uppgifter bör samrådshandlingarna innehålla:

● Redovisning av det tillförda vattenmängder och föroreningsmängder som
avloppssystemet tillförs samt var dessa föroreningsmängder slutligen hamnar.

● Vilken miljöeffekt medför en utbyggnad av reningsverket och anslutning av fler
vattenabonnenter?

● Vilken miljönytta kommer anslutningen av de nya avloppsvattenabonnenterna
medföra? Jämfört med nollalternativet, att de som idag har enskilda anläggningar
fortsätter att använda dessa?

● Varför ökar föroreningsmängderna in till reningsverket väsentligt mycket mer än
antalet anslutna personer?
Är orsaken bräddningar, läckage från avloppsledningarna, eller vad?
När skall denna ev. bristande funktion åtgärdas?

● Hur mycket vatten kommer att ledas till reningsverket och hur stor del av dessa
flöden förväntas bräddas vid reningsverket?
Hur ofta kommer bräddningar att ske (både vid verket och i ledningsnätet)?
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Data från dygnsflödena, 2011-2020, visar en successiv minskning av flödena, ej
tvärtom som sägs i ansökan.

År Max
(m3/dygn)

medel
(m3/dygn)

min
(m3/dygn)

Standardavv
(m3/dygn)

2020 20754 7889 4155 2797

2016 25401 8066 4777 3085

2011 33307 9433 4974 4006

● Flödet till reningsverket påverkas av mängden ut och inläckande vatten från läckande
avloppsledningar. Reningsprocesserna påverkas därmed i reningsverket av våta och
torra perioder, t ex av torrsomrarna 2019 och 2020, resp stora skyfall som nu i
augusti 2021.
Skyfallen förväntas öka i samband med klimatkrisen.
Ett reningsverk går bäst när det i princip är helt jämna flöden och belastningar året
runt.
- Hur klarar och hur kommer reningsverket klara dessa process-mässiga
svängningar?

● Föreslagen utbyggnad inkluderar ett filtreringssteg. Vilket maximala flöde skall detta
steg kunna ta emot? Motsvarande för kemiska fällningssteget?

● Varför har BOD belastningen på reningsverket varit så lågt under ett antal år?

● Förslag till utsläppsvillkor bör även innefatta smittämnen, några väsentliga
föroreningar samt Särskilt Farliga Ämnen (SFÄ).

● Hur kommer läkemedel att renas efter om/tillbyggnad?

● Reningsprocessen är beroendet av flödet och temperaturen i avloppsvattnet.
Utsläppen av föroreningar till recipienten (Mälaren) bör redovisas inte bara för totalen
utan för resp vecka/månad.

● Tillståndet för om/utbyggnad bör kompletteras med skiktdjups-  och
grumlighetsmätning på utgående vatten och regleras i tillståndet.

● Inflöden av avloppsvatten skall jämföras med energiåtgång, kemförbrukning mm.
Drift och skötselmanualer skall innehålla åtgärdslistor vid processtörningar.

● Kontinuerlig mätning och digital loggbok av flöden för alla pumpstationer skall föras.
Pumpstationerna kan användas för att ge reningsverket jämn belastning, så att
process variationen hålls nere och att bräddning undviks.I vår digitala värld kan ju
alla tex pumpar styras mot belastningen på verket så kan utjämning ske i princip för
hela volymen i uppströms, ifall pumparna styrs med hjälp av frekvensomvandlare. Då
fås all information till kontrollrummet Men det är väl för dyrt
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● Planerade och genomförda förbättringar skall redovisas årsvis.

Hantering av slam för avvattning
● Hur sker mellanlagringen av slam och hanteringen av slam på reningsverksområdet

ut och till mellanlagringen.

● Finns skydd för läckage på mellanlagret
(eller ser det ut som den planerade plattan i Tränsta som enbart är en plan yta utan
kanter och enbart projekterats för tänkta diken runt om. Täckdikningsrören som går
under åkern intill börjar strax efter plattan? Bäcken 150 m därifrån på V sidan av
slamplattan blev gråvitfärgad av anläggningsarbetet och gjutningen- Hur hindrar man
då lakvattnen att rinna av utan minsta åtgärd?)

Vid Norsa reningsverk byggdes ett antal vassbäddar som invigdes 2000. Problem erhölls på
en gång.

● Fungerar vass bäddarna idag som planerat?

● Hur fulla är bäddarna, finns kapacitet kvar?

● Förslaget till slambehandling tar inte upp läckaget av föroreningar från anläggningen.

● Hur stora föroreningsmängder läcker ut från slambehandlingen och slamhanteringen
på anläggningen?

Hantering av slam som skickas från reningsverket
till spridning på åkermark

Denna slamhantering ingår inte i reningsverkets ansökan, men vi tar även upp den för att
kunna jämföra kommunal reningsverks avloppshantering med enskildas infiltrationer.
Utsläpp från slamhanteringen går i statistiken under jordbrukets utsläpp, ej under stadens
reningsverk!

Inom industriområden, vid trafikleder, små näringsidkare osv försöker man förhindra att
kemikalier, lösningsmedel, metallrester, läkemedelsrester etc når närliggande vattentäkter
som används för vårt dricksvatten.
Dessa giftiga substanser leds dock till avloppen och via reningsverken till slammet.
Alla dessa ämnen som vi skyddar dricksvattnet från, hamnar som avloppsslam på
åkermarken i stället, där vår mat odlas. Vi vet att våra livsmedel innehåller samma typ av
miljögifter som sprids med slam.
Det kan inte accepteras att våra barn får miljögifter från vare sig vatten eller vällingpulver!
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Ju bättre ett reningsverk är att rena avloppsvattnet och minska utsläppen till recipienten, dvs
vattendraget eller sjön, desto mer av näringen, föroreningarna, gifterna och kemikalierna
från reningsverket samlas i slammet. Detta slam körs till övergivna gruvhål, varpstensupplag
efter gruvbrytning (Stockholm till Aitik), gamla industriområden (Orsa), våtmossar (Graninge)
eller som “näringsrik gödsel” på svenska åkrar. För Köpings del körs slammet genom
Ragnsells försorg (2021) till Värmland och sprids på åkermark där.
Utsläppen blir då i statistiken diffusa utsläpp från jordbruket, och inte utsläpp från det
kommunala reningsverket och tätorten.

Slamspridning görs på åkrar som idag ofta är försedda med dräneringar/täckdikningar och
slamvattnet anses bli tillräckligt rent efter en jordpassage på 0,5 m för att via
dräneringsledningen ledas till närmaste vattendrag. Två exempel på denna spridning av
avloppsslam  från reningsverk  är vid Himmeta och vid Tränsta/Hallstahammar där lakvattnet
rinner ut i Mälaren. Det syntes tydligt 2020.
När det gäller enskilda avlopp och trekammarbrunnar så är kommunerna däremot mycket
noggranna att framföra att föroreningar som kommer genom infiltrationerna knappt renas
ytterligare, oavsett avstånd i mark till vattendrag och sjöar.

Enligt översiktsplanen 2012 (sid 3), så uppskattades antalet enskilda avloppsanläggningar i
året-runt-bostäder till 1 400, varav 700 har fått föreläggande om att åtgärda sina
anläggningar. Ytterligare 400 anläggningar finns i fritidshus.

● Hur förklarar VME att näringsämnen och föroreningar från  slam som sprids på
täckdikade åkrar,  eller från läckande avloppsledningar inte rinner ner i vattendrag
och sjöar, medan däremot små avlopps infiltrationer ofta är en källa till föroreningar
och näringsläckage?

● På vilka grunder har de enskilda avloppen dömts ut?

Avloppsslam från Norsa skickas idag 2021 till Värmland för spridning på åkrar där.
● Avser  VME att ta hand om slam på annat sätt än att skicka det med lastbil till

spridning på åkrar i fortsättning?

Köpings kommun plockar 26 ton sopor ur avloppen varje år.  På landsbygden med egna
avlopp betraktar man inte avloppet som en soptunna och kastar därför inte kattsand, trasor,
tops, tandtråd, tandpetare, tamponger, kondomer smink etc  i avloppet.  Inte heller behövs
som i  de kommunala verken användas friskluftsmask för att undvika att bli sjuk när man
jobbar med sitt avlopp på landsbygden då den varken innehåller lösningsmedel, kemikalier,
gifter etc.

Kostnader för om och tillbyggnad av reningsverket
Behövs ändock en utbyggnad av reningsverket, så skall den vara tänkt för expansion
i tätorten. Det är då tätortskollektivet som skall stå för kostnaderna.
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Landsbygden svarar själv för såväl vattenförsörjning som sin avloppshantering och
skall inte tvingas in i tätortskollektivet för att hjälpa till med finansieringen.

Rötning och gasframställning är olönsam
Det nya verket skall röta slammet. Ur miljösynpunkt kan rötningen reducera mängderna
slam, smittämnen o kväve.
Energibalansen för rötkammaren ger sannolikt inte något större nettotillskott av energi. En
rötgasanläggning kommer att kosta mycket pengar och är troligen inte ekonomiskt motiverad
och biogas kommer att öka CO2 mängden vid förbränning.
Efter rötningen skall slammet kvittgöras. Blir det på samma sätt som med slamhanteringen
enl ovan?

Pumpstationer
Enl Miljörapport 2015, finns “7 dagvattenstationer och 25 spillvattenstationer. Samtliga
pumpstationer är försedda med bräddavlopp. Bräddning registreras vid 20 av de 25
pumpstationerna. Samtliga pumpstationer har larm för hög nivå men vid en del av
stationerna sker ingen extern larmning.”

● Har samtliga pumpstationer extern larmning idag 2021?

Köping har i dagsläget två stycken större pumpstationer, Vågtorget och det gamla
reningsverket i Köping, som efter att Norsa reningsverk togs i drift, gjordes om till
huvudpumpstation. Vågtorget pumpar avloppsvattnet (qdim=1150 m³/h) till gamla
reningsverket som i sin tur pumpar den sista etappen upp till reningsverket i Norsa
(qdim=2300 m³/h).
Allvarligt är att gamla reningsverkets pumpstation bräddar så ofta pga skyfall.

Flödet i pumpstationerna påverkar reningsverkets processer.

● Flödesmätare saknades tidigare för flera pumpstationer.
Har dessa flödesmätare idag?
Ges signal till reningsverket med flödesmätning från pumpstationerna?

● Enligt samrådet så kommer bräddningarna på ledningsnätet att beskrivas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Vi anser att ett underlag som togs fram 2019 och är
reviderat mars 2021 och som sedan kom ut till samråd juni-aug 2021, borde ha
innehållit detta material.

Planerad utbyggnad av NorrMälarstrand förutsätter fyra pumpstationer placerade intill
badplatser. Dess bräddningar kommer påverka badplatserna och Mälarens ytvatten. Några
bräddningar har tidigare inte skett med nuvarande lösningar för enskilda avlopp vare sig på
NorrMälarstrand eller på andra landsbygdsområden.
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Läckande avloppsledningar

Enl Miljörapport 2015, så omfattar avloppsledningsnätet totalt ca 240 km.
Läckande avloppsledningar medför att vatten både tillförs och förs bort från
avloppsledningarna.
Marken under och kring ledningarna får därmed fungera både som som infiltration för
avloppsvatten och givare av vatten. Risk finns för att avloppsvatten söker sig till
grundvattnet, särskilt på ställen där ledningarna ligger djupt, eller går genom vattendrag.

● Vilka erfarenheter har sökande av grundvattnets kvalitét? Klarar marken av att rena
ev. utsläpp av avloppsvatten?

● Hur mycket avloppsvatten läcker ut från avloppsledningarna? Vilken miljöpåverkan
har konstaterats?

När avloppsledningar läcker ger de varierande flöden till reningsverket. Skyfall och torrår
påverkar processerna där.

Avloppsvatten kan tränga in i dricksvattenledningarna som ofta ligger nära
avloppsledningarna, särskilt när dricksvattensystemen blir trycklösa, och att läckorna suger
genom ejektorverkan in omgivande (avlopps-) vatten vid förnyat tryck. Dessa läckor är svåra
att lokalisera och har gett många problem i Sverige och krav på att koka dricksvattnet för
anslutna hushåll.

Målet för byte av avloppsledningar i Köping är 100 år. Tidigare analyser ger för 5 år på 2010
talet en takt på mellan 250 och 400 år.

● Kommer ledningsutbytet forceras, eller vara långt sämre än målet?

Dricksvattenförsörjning

En utbyggnad av reningsverket kommer också att kräva motsvarande utbyggnad av
kapaciteten av dricksvatten. Dessa kostnader kommer att behöva betalas av VA kollektivet.

Ledningsläckaget i dricksvattenledningar uppskattas av Svenskt vatten till 20-25%, dvs en
fjärdedel av dricksvattnet som produceras försvinner ut i marken.

Vi anser att planerna på att ansluta landsbygden med vatten och avlopp till kommunal
reningsverk är ett sämre alternativ än dagens lösningar.
Kommunal dricksvattenförsörjning är ej bättre än lokal. Den är mer sårbar och det finns
större risk för sämre kvalitet (hög temperatur, dead lags, tillväxt bakterier och ökad
klorbehandling).

När landsbygden kopplas ihop med tätortens VA system används forcering av dricksvatten
ut i avloppsledningen för att minska risken för stopp i ledningarna, samt för den tilltänkta
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utbyggnaden av NorrMälarstrand också för att kyla dricksvattnet genom större flöde. Vattnet
som når NorrMälarstrand kommer sommartid att vara långt över temperaturen för att uppfylla
kraven på livsmedlet vatten.
Tillvägagångssättet är inte god resurshushållning.

Vattenbrist har förekommit vid flera tillfällen under torra somrarna 2019, 2020, då Köpings
kommun bett invånarna att inte slösa på vatten. Att då slösa med dricksvatten för att återföra
avlopp långa sträckor vittnar inte om krisberedskap inför kommande problem med
vattenförsörjning.

Landsbygden har en stor egen vattenförsörjning kapacitet. Detta från egna brunnar på
områden som inte påverkar kommunens vattenhållning. De enskildas borrade brunnar i berg
och jord har enl SGU betydligt bättre förmåga att klara längre torrperioder än kommunens
vattenförsörjning.

● Har sökande uppgift om att enskilda dricksvattentäkter förorenats av enskilda
avloppsanläggningar?

I samband med samråd för om/tillbyggnad av reningsverket finns också ett samråd
om vattenskyddsområden.
Vi konstaterar att det är inte vanligt att en tätorts vattentäkt är placerad mitt i
tätorten.

● Har sökande kunnat härleda bristande kvalitet i råvattnet för dricksvattenproduktion
på utsläpp från avloppssystemet?

Långvarigt strömavbrott
Enligt samrådsunderlaget kan avloppsreningsverket “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.”

Enl Översiktsplan 2012 är Norsa avloppsreningsverk i Köping dimensionerat för 25000 pe .
Den maximala kapaciteten för Norsa reningsverk är 2 300 m³/h. Den dimensionerade
torrväderstillrinningen är ca 625 m³/h.

● Kapaciteten för att klara av strömavbrott ligger, enl ovan, under vad som är normalt
flöde av torrväder. Resten av kapaciteten för att klara  avloppsflödet finns inte
planerat. Mälaren är trots allts dricksvattentäkt för 2,5 miljoner människor, och ett
långvarigt strömavbrott för Norsa reningsverk kan få allvarliga konsekvenser för
Mälaren och dricksvattensituationen.
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Som slutsats kan det ifrågasättas hur verket fungerat och hur tillsynen
av verket är och har varit under alla de år som det varit i drift.

Köping 2021-08-30.
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Bilaga: Vem är miljöbäst - infiltration eller det kommunala reningsverket
(Bild ur föredrag av Peter Ridderstolpe, WRS, vid lunchmöte i riksdagen 2017)
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