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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Vännäs kommun avser att ansöka om ändringstillståndtillstånd enligt 16 kap 2 a § miljöbalken för att 

installera ett nytt biologiskt reningssteg vid Vännäsby avloppsreningsverk (ARV) på fastigheten 

Vännäs 34:4.  

Verksamheten omfattar hopsamling och rening av avlett avloppsvatten från hushåll och verksamheter 

inom Vännäs kommuns samhällen; Vännäs, Vännäsby Västra, Östra Spöland samt Brån. Utsläpp av 

det renade avloppsvattnet sker till recipienten Umeälven. 

För att efterleva avloppsdirektivets krav på utsläpp av biologiskt material planeras biologisk rening 

införas i form av MBBR-teknik (Moving Bed Biofilm Reactor) i redan existerande bassänger som 

tidigare använts som redundant försedimentationsbassäng för slamoxidering/slamlager. I gällande 

tillstånd för verksamheten framgår det att om ett biologiskt reningssteg behöver installeras för att följa 

de svenska föreskrifterna blir det en tillståndspliktig ändring av verksamheten. 

Den aktuella verksamheten ska enligt bestämmelserna i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att samrådsförfarandet ska inledas med 

avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts. 

Föreliggande handling utgör underlag för de avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap 

30 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 

särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den 

allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. 

Kommunen önskar nu synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

utformning samt om den planerade verksamhetens omfattning, utformning och de miljöeffekter som 

verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. 

  



 

 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Vännäs kommun 

Organisationsnummer:  212000-2841 

Adress:   Östra Järnvägsgatan 1, 911 81 Vännäs   

Kontaktperson i miljöfrågor:  Christer Nygren, chef infrastrukturavdelningen 

Kontaktuppgifter:  christer.nygren@vannas.se 

Anläggningsnamn:  Vännäsby avloppsreningsverk  

Besöksadress:  Nöjesgatan 11 Vännäsby   

Fastighetsbeteckning:  Vännäs 34:4 

Län:   Västerbotten 

Kommun:   Vännäs 

2.1 VERKSAMHETENS KLASSIFICERING  

Den aktuella verksamheten klassificeras enligt följande bestämmelser i miljöprövningsförordningen 

(2013:251): 

• 28 kap 1 § ” Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för avloppsreningsanläggning 

som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer. 

Förordning (2018:1460).” 

2.2 MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR VERKSAMHETEN 

Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 9 kap 6 § miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen, vilket redovisats ovan. 

Särskilda föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön som rör verksamheten finns i följande 

föreskrift: NFS 2016:6 (Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll och rening av utsläpp av avloppsvatten 

från tätbebyggelse). 

3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 

3.1 AVGRÄNSNING OCH OMFATTNING 

Vännäsby ARV avser avloppsreningsverk samt avloppsledningsnät och tillhörande pumpstationer för 

Vännäs kommuns samhällen, som innefattas av Vännäs och Vännäsby, Västra och Östra Spöland 

samt Brån. Karta med verksamhetsområde, ses i Figur 1. 



 

 

 

Figur 1 Verksamhetsområde för Vännäsby ARV, rödmarkerat anger VA-område medan blåmarkerat endast omfattar 
dricksvattenleverans 

Vännäsby ARV är lokaliserat på fastigheten Vännäs 34:4 ca 200 meter från tätbebyggelse i Vännäsby 

och ca 50 meter från recipienten Umeälven.  

Vännäsby ARV är dimensionerat för en föroreningsbelastning av 7 300 pe som årsmedelvärde och ett 

inkommande flöde på 375 m³/h. Inkommande avloppsvatten genomgår mekanisk och kemisk rening 

innan utloppet till recipienten Ume älv. 

Verksamheten har ett tillstånd enligt Miljöbalken av Miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen i 

Västerbottens län, daterat 2010-05-28, till fortsatt drift samt utsläpp av behandlat avloppsvatten till 

Umeälven. Tillståndet omfattar rening av avloppsvatten genom kemisk fällning.  

Tillståndet gäller även för att ta emot och behandla maximalt 1 400 ton externslam per år från 

trekammarbrunnar inom upptagningsområdet. Gällande utsläppsvillkor innebär att resthalten av 

totalfosfor i det behandlade avloppsvattnet inte får överstiga 0,30 mg/l beräknat som medelvärde för 

kalenderkvartal. 

Framtida Vännäsby ARV planeras för komplettering av befintligt ARV med ett ytterligare reningssteg, 

biologisk rening. 

3.2 MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

3.2.1 Befintligt avloppsreningsverk 

Anläggningen är uppförd 1974.  

Avloppsvattnet leds med självfall till en pumpstation som ligger ca 200 meter från anläggningen och 

pumpas därifrån till inloppsdelen som består av ett rensgaller med renstvättpress och efterföljande 

sand- och oljefång. Avskilt rens tvättas, pressas och lagras i en soppåse innan borttransport som 

brännbart avfall. Avskild sand tvättas och samlas i en container. 



 

 

Därefter leds avloppsvattnet till försedimentering med efterföljande dubbla flockningsbassänger i två 

parallella linjer. Tillsats av fällningskemikalier sker i utsläppsrännan mellan försedimenteringen och 

flockningssteget. 

Efter flockningen leds vattnet till två parallella slutsedimentationsbassänger och därifrån släpps det 

renade vattnet ut i Umeälven. 

Primär- och kemslam pumpas till en blandningskammare och vidare till en gravimetrisk 

slamförtjockare. Avvattning av slammet sker med en skruvpress. 

Den principiella utformningen av Vännäsby ARV exklusive slambehandlingen framgår av Figur 2.  

 

 

Figur 2 Principiell utformning av Vännäsby ARV 

3.2.2 Befintligt ledningsnät och pumpstationer 

Huvudledningsnätet är ca 65 km långt och består till 75 % av duplikata ledningar. 

Inom upptagningsområdet finns 15 pumpstationer, varav 14 med bräddavlopp.  

Planerad ombyggnad bedöms ej påverka ledningsnät eller pumpstationer. 

3.2.3 Reningsresultat befintlig anläggning 

Vännäsby avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten med mekanisk rening och kemisk fällning av 

fosfor. Reningskraven enligt befintligt tillstånd omfattar endast totalfosfor, som i det behandlade 

avloppsvattnet ej får överstiga 0,30 mg/l beräknat som medelvärde för kalenderkvartal. Enligt 

Naturvårdsverkets föreskrifter 2016:6 ska halten organiskt material, mätt som BOD7 respektive COD 

vid utsläpp från tätbebyggelse överstigande 2 000 pe med utsläpp till sötvatten eller flodmynning 

uppfylla något av begränsningsvärdena enligt Tabell 1. För begränsningsvärdena gäller att något av 

kraven på högsta koncentration som årsmedelvärde, högsta koncentration per mättillfälle eller minsta 

procentuella reduktion per mättillfälle ska följas. 

  



 

 

Tabell 1 Begränsningsvärden för utsläpp av BOD7 och COD enligt NFS 2016:6 

Begränsningsvärde BOD7 Begränsningsvärde COD Beräkningsmetod 

15 mg/l 70 mg/l Högsta koncentration som årsmedelvärde 

30 mg/l 125 mg/l Högsta koncentration per mättillfälle 

70 % (40% kallt klimat) 75 % Minsta % reduktion per mättillfälle 

 

Vännäsby avloppsreningsverk har tidigare antagits omfattas av den undantagsbestämmelse i EU:s 

avloppsdirektiv som medför lägre utsläppskrav för anläggningar i kallt klimat. Direktivet anger att 

anläggningar lokaliserade på en höjd av 1 500 meter över havet, där en effektiv biologisk rening är 

svår att upprätthålla p.g.a. låga temperaturer, får dispens av reduktion av BOD7 till minst 40 % istället 

för 70 %. Naturvårdsverket har tolkat direktivet som att temperaturförhållanden i Norrland bör 

jämställas med temperaturförhållandena i de bergsregioner som avses i direktivet, vilket enligt EU inte 

är tillåtet.  

I Tabell 2 visas en jämförelse av utsläppen 2018–2020 för BOD7 och COD i utgående renat 

avloppsvatten från Vännäsby avloppsreningsverk. Halterna och reningsgraden för organiskt material 

mätt som BOD7 och COD uppfyller ej begränsnings-värden i angiven förskrift under vissa perioder 

utan att omfattas av undantagsbestämmelsen för kallt klimat. För att halterna ska kunna innehållas 

måste anläggningen kompletteras med sekundär rening.  

Tabell 2 Utsläppsresultat för organiskt material mätt som BOD7 resp. COD för Vännäsby ARV i jämförelse med krav i NFS 

2016:6 

 BOD7 CODCr 

2018  För få prov 

Årsmedelvärde Nej Nej 

Högsta värde per mättillfälle Nej Nej 

Reduktion per mättillfälle Ja Ja* 

2019   

Årsmedelvärde Nej Nej 

Högsta värde per mättillfälle Nej Nej 

Reduktion per mättillfälle Ja Ja* 

2020   

Årsmedelvärde Nej - 

Högsta värde per mättillfälle Nej Ja 

Reduktion per mättillfälle Nej Nej 

3.2.4 Nollalternativ 

Nollalternativet i det här fallet är att Vännäsby ARV fortsätter att bedrivas som idag. 

Avloppsreningsverket kommer då att ha svårt att uppfylla kraven i NFS 2016:6. 



 

 

3.2.5 Framtida avloppsreningsverk 

Det befintliga avloppsreningsverket kommer bibehålla huvudprocesserna för mekanisk och kemisk 

rening och därutöver kompletteras för en biologisk reningsprocess inom anläggningens väggar. 

Avloppsvatten kommer att ledas från försedimenteringen till det biologiska reningssteget. Från det 

biologiska reningssteget kommer vattnet att ledas vidare till slutsedimenteringsbassängerna och 

därifrån kommer det renade vattnet att släppas ut till recipienten. Den principiella utformningen 

framgår av Figur 3. 

För det biologiska steget kommer en befintlig bassäng användas som tidigare använts för 

slamoxidering/slamlager.  

Bassängen kommer att byggas om. Befintlig utrustning demonteras. Ett bottenluftningssystem 

kommer att installeras i den ombyggda bassängen som kommer att fyllas med ett bärarmaterial. I 

bärarna växer en biofilm fram där den biologiska nedbrytningen av organiskt material sker. Silar vid 

inlopp och utlopp från biobassängen installeras för att förhindra smitning av bärare. Bottenluften håller 

bärarmaterialet i ständig rörelse och förser mikroorganismerna med syre.  

 

Figur 3 Principiell utformning av Vännäsby framtida ARV. 

Bärarmaterial i MBBR-bassängen 

Bärarna tillverkas i plast, vanligtvis HD-polyetylen. Bärarna har en densitet på omkring 0,98 g/cm3, det 

vill säga strax under densiteten för vatten för att underlätta omrörningen. Den tillgängliga ytan för 

biofilmstillväxt i bärarna är mellan 200 – 1 200 m2/m3 beroende på modell och tillverkare och anpassas 

efter behov och föroreningsbelastning. 

3.3 LOGISTIK 

Transporter till och från reningsverket sker främst i samband vid tömning av slam och avfall och 

uppskattas till ca 100 ggr/år. Transport av externslam går till pumpstation 7. 

Med införande av biologisk rening bedöms slamproduktionen öka med cirka 25%, vilket kommer 

resultera i motsvarande ökning av antal transporter för slamtömning. Totalt beräknas transporterna 

öka till ca 125 ggr/år. 



 

 

3.4 ENERGIFÖRSÖRJNING 

Energi används främst till process-/maskinutrustning, ventilation och uppvärmning. Årlig förbrukning av 

elenergi för verksamheten i befintlig utformning är ca 360 MWh. 

3.5 VATTENFÖRSÖRJNING 

Anläggningen försörjs med kommunalt vatten. Brutet vatten finns. 

3.6 HANTERING AV KEMISKA PRODUKTER 

I verksamheten används PAX (Polyaluminiumklorid) för fällning av fosfor samt polymer för förtjockning 

av slam.  

PAX lossas från bulkbil och lagras i lagras i två slutna tankar á 15 m3 i separat utrymme. Polymer 

levereras i säck och blandas satsvis i blandningskärl inne i anläggningen. 

3.7 AVFALL 

I verksamheten uppstår framför allt avfall som sand, rens och avloppsslam. Sand och slam samlas i 

containrar som hämtas med lastväxlarbilar. Renset samlas i sopkärl (påsar) och hämtas som vanliga 

hushållssopor. Vid dagens verksamhet uppstår ca 5 m³ rens och ca 300 ton TS avloppsslam årligen. 

3.8 UTSLÄPP TILL VATTEN 

Utsläpp från verksamheten består framförallt av näringsämnen. 

3.9 UTSLÄPP TILL LUFT 

Utsläpp av växthusgaser och partiklar till luft sker främst genom lastbilstransporter till och från 

avloppsreningsverket. 

Inga klagomål på lukt har inkommit under senare år. 

I samband med pågående planärende för intilliggande område har frågan om lukt och smittspridning 

kommit upp.  

3.10 PLANERADE SKYDDSÅTGÄRDER 

För att minimera störningar för människors hälsa och miljön har anläggningens olika delar larm som är 

kopplade till GSM. Vid händelser som exempelvis bräddning, strömavbrott eller annan oförutsedd 

händelse i pumpstationer eller avloppsreningsverket åker driftpersonal ut på plats för att göra en 

bedömning av situationen och åtgärda. 

3.10.1 Alternativa reningstekniker 

Kommunen har gjort en förstudie av olika typer av biologisk rening och kommit fram till att en MBBR-

anläggning är den bästa lösningen vid en sammanvägning av miljöprestanda och ekonomi i den 

aktuella verksamheten. 

  



 

 

4 LOKALISERING 

4.1 PLATS 

Vännäsby ARV ligger på fastigheten Vännäs 34:4, belägen i utkanten av Vännäsby, som utgör en 

tätort i Vännäs kommun och ligger ca 4 kilometer öster om Vännäs. Kring Vännäsby domineras 

landskapet av åkermark och öppna odlingslandskap.  

4.2 OMGIVNING 

Inom fastigheten ligger Spöland IF:s idrottsområde med fotbollsplan, som avloppsreningsverket 

angränsar till. Norr om avloppsreningsverket sträcker sig ett villaområde, där närmaste 

bostadsfastigheten ligger ca 150 meter från avloppsreningsverket. I den närmaste omgivningen finns, 

förutom ett idrottsområde och ett villaområde, en återvinningsstation, ett grönområde och strandmark. 

Återvinningsstationen ligger öster om och i direkt anslutning till avloppsreningsverket med gemensam 

infartsväg. 

Berörd recipient är Umeälven, som ligger ca 50 meter söder om avloppsreningsverket. Vindelälven 

och Umeälven möts öst om Vännäsby, ca 1,5 kilometer från den del av älven som 

avloppsreningsverket angränsar till. 

4.3 PLANER 

4.3.1 Översiktsplan 

Vännäs kommuns Översiktsplan 2017–2030 (ÖP) antogs av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 

och vann laga kraft 18 april 2018.  

Vännäsby ARV utgör en av kommunens kommunala avloppsreningsverk. I ÖP:n anges att Vännäsbys 

ARV är dimensionerat för 8 500 personekvivalenter (PE) och att 6 300 PE är anslutna, varav verkets 

kapacitet bedöms som tillräcklig för i planen redovisad utveckling av samhället. 

I kartan Fördjupning av Vännäs och Vännäsby, som utgör bilaga till ÖP:n, är Vännäsby ARV markerad 

som teknisk anläggning, samt att omkringliggande mark utgörs av mark avsedd för natur, idrott eller 

park. Längs med delar av Umeälvens kantzon har en vall mot översvämning anlagts. Nordöst om 

Vännäsby ARV finns ett utpekat utvecklingsområde avseende bostäder. I ÖP:n anges att kring 

kommunens avloppsreningsverk bör tillkommande bebyggelse inte uppföras inom ett avstånd av 200 

meter från utsläppspunkten (den s k luktzonen). 

4.3.2 Detaljplan 

Området och fastigheten där Vännäsby ARV är lokaliserat är detaljplanelagt. Avloppsreningsverket 

ligger inom detaljplan för festplatsområdet m.m i Vännäs by, Vännäs kommun, Västerbottens län, som 

vann laga kraft 1994-09-09. Markanvändningen för platsen där Vännäsby ARV är lokaliserad utgörs av 

kvartesmark avsedd för teknisk anläggning. 

4.4 ALTERNATIV LOKALISERING 

Då ansökan gäller en komplettering av en befintlig verksamhet har ingen alternativ lokalisering utretts i 

detta skede.  

  



 

 

5 MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN 
ANTAS BLI PÅVERKADE 

5.1 SKYDDADE OMRÅDEN 

Vännäsby ARV ligger inte inom något skyddat område, dock går Unesco biosfärområdet Vindelälven-

Juhttátahkka (se lilarutig markering) över verksamhetsområdet, se Figur 4. Biosfärsområdet utgörs i 

sin helhet av högfjällsmiljöer, fjällhedar och stora sammanhängande ytor med orörda fjällurskogar, en 

boreal region med skogar, myrar, sjöar och vattendrag samt kustregionen med jordbruksmarker och 

Vindel- och Umeälvens utlopp i ett unikt deltaområde. Ett Unesco biosfärområde är ett modellområde 

för hållbar utveckling1.   

Vännäsby ARV angränsar vidare en rad skyddade områden, där Vindelälven med omgivning utgör ett 

värdefullt område som omfattas av ett flertal områdesskydd. Vindelälven är en av Sveriges fyra stora 

oreglerade älvar och är Sveriges största biflod.  

Umeälven utgör recipient till Vännäs ARV. Umeälven är en av de stora Norrlandsälvarna och är ca 

470 kilometer lång. I höjd med Vännäsby rinner Umeälven ihop med Vindelälven och rinner sedan rakt 

igenom Umeå. Vid älvens utlopp har det skapats två deltan, Österfjärden och Västerfjärden, som är 

välbesökta av fåglar i flyttider. Umeälven omfattas i sin helhet av en rad olika områdesskydd, dock 

ingår inte den del av älven som rinner förbi avloppsreningsverket något av älvens utpekade 

områdesskydd. Umeälven utgör en vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. 

 

Figur 4 Översiktskarta över skyddad eller betydelsefulla områden. Vännäsby ARV markerad med röd cirkel. Utdrag från 
Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur 

 

 

 
1 Biosfärsprogrammet Sverige, https://biosfarprogrammet.se/fakta/vision-och-syfte/, hämtad 2021-10-
05. 

https://biosfarprogrammet.se/fakta/vision-och-syfte/


 

 

Sydost om Vännäsby ARV ligger Brånsjön naturreservat ett 321 ha stort Natura 2000-område skyddat 

enligt EU:s fågeldirektiv, se Figur 5. Brånsjön är en grund och näringsrik slättsjö belägen i Umeälvens 

dalgång. Reservatet består av Brånsjön och Strandsjön med omgivande våtmarker samt åkermark 

och yngre, ofta lövdominerade skogar. Brånsjöns naturreservat ligger i ett jordbrukslandskap som 

huvudsakligen odlas I norra Sverige finns få områden som kan mäta sig med Brånsjön när det gäller 

betydelsen som rastplats för flyttande fåglar och då framförallt änder, gäss och vadare. Sjön är också 

en mycket värdefull häck- och ruggningslokal för våtmarksfåglar. 

Öster om Brånsjön vid Umeälvens östra strand ligger Brattby ett 26 ha stort Natura 2000-område som 

är skyddat enligt Art-habitatdirektivet. Området ligger ca 190 m ö h och utgörs av tidvis översvämmade 

gräsmarker på bankar eller revlar i Umeälven. Området innehåller betade ängsmarker som 

översvämmas i samband med Umeälvens vårflod. Utpekad art enligt Art- och habitatdirektivet är 

Ävjepilört. 

Vindelälven ansluter till Umeälven vid Vännäsby, Vindelälven är ett Natura 2000-område som är 

skyddat enligt Art- och habitatdirektivet. 

 

Figur 5 Översiktskarta över skyddade områden. Vännäsby ARV markerad med röd cirkel. Utdrag från Naturvårdsverkets 

kartverktyg Skyddad Natur 

Enligt avstämning mot SLU Artdatabanken2 har inga rödlistade eller hotade arter skådats i Vännäsby 

ARV:s direkta närhet. Ca 250 meter nordväst om verket har ett fynd av rosenfink, som är klassad som 

när hotad (NH) gjorts år 2018. 

 
2 SLU Artdatabanken, https://fyndkartor.artfakta.se, hämtad 2021-10-05. 

https://fyndkartor.artfakta.se/


 

 

5.2 NÄRBOENDE 

Vännäsby ARV nås via Nöjesgatan. Norr om avloppsreningsverket sträcker sig ett villaområde, där 

närmaste bostadsfastigheten ligger ca 150 meter från avloppsreningsverket, se Figur 6. 

 

Figur 6 Vännäsby ARV med omgivningar. Avloppsreningsverket är markerat som teknisk samhällsfunktion i kartan (Min karta 

lantmäteriet) 

5.3 KULTURMILJÖ 

Enligt avstämning med Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök3 finns inga kända fornlämningar 

eller övriga kulturhistoriska lämningar i anslutning till Vännäsby ARV.  

5.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. 

Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att 

genomföra EG-direktiv. 

5.4.1 Miljökvalitetsnormer vatten 

Enligt VISS, Vatteninformationsystem Sverige, berörs Vännäsby ARV av den preliminära 

vattenförekomsten, Umeälven WA205118632 (mellan Pengfors och Vännäsby). Tidigare berördes 

Vännäsby ARV av vattenförekomst under förändring Umeälven SE 709398-169398 (mellan Pengfors 

och Vännäs by).  

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är måttlig ekologisk potential till 2027 och god kemisk 

status 2027  

Enligt den senaste genomförda statusklassningen har Umeälven WA205118632 (mellan Pengfors och 

Vännäsby) otillfredsställande ekologisk potential. Vattenförekomsten är klassad som kraftigt 

modifierad på grund av väsentligt påverkad hydrologisk regim eller morfologiskt tillstånd. Dessutom 

 
3 Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/, hämtad 2021-10-05. 

https://app.raa.se/open/fornsok/


 

 

bedöms att åtgärder för att nå god ekologisk status skulle medföra en betydande negativ påverkan på 

samhällsviktig vattenkraftsverksamhet. 

Den kemiska ytvattenstatusen uppnår ej god då Bromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg) 

antas överskrida gällande gränsvärden. Idag anses dock att kvicksilverhalten i fisk överskrids i 

samtliga ytvattenförekomster i Sverige, vilket främst beror på internationella luftnedfall. Detsamma 

gäller för gränsvärden avseende polybromerade difenyletrar (PBDE) som överskrids i alla ytvatten, 

enligt ett nytt europeiskt gränsvärde i fisk. 

5.4.2 Miljökvalitetsnormer luft 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) finns fastställa miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 

kväveoxid, svaveldioxider, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 

arsenik, kadmium, nickel och bly i luft. Normerna anger den halt av respektive ämne som maximalt får 

förekomma i utomhusluften. 

Utsläpp från transporter kan påverka halterna av kväveoxider och partiklar till luft. De platser i Sverige 

där miljökvalitetsnormerna för partiklar och/eller kväveoxider överskrids är vid starkt trafikerade vägar. 

Då det både från befintlig verksamhet och ansökt verksamhet sker relativt få transporter per dag) 

kommer inte utsläppen från transporterna till och från anläggningen kunna påverka uppfyllandet av 

miljökvalitetsnormerna för luft.  

6 FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER 

6.1 ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 

6.1.1 Vatten 

Vännäsby ARV använder brutet kommunalt vatten till processen. Årligen används omkring 1 400 m3 

dricksvatten. 

Dricksvattenanvändningen förväntas påverkas marginellt av den planerade ändringen av 

verksamheten.  

6.1.2 Energi 

Energi används främst till process-/maskinutrustning, ventilation och uppvärmning. Årlig förbrukning av 

elenergi för verksamheten i befintlig utformning är ca 360 MWh. 

Värmeåtervinning sker genom värmeväxling av utgående renat avloppsvatten. Den återvunna värmen 

används för uppvärmning av lokaler. Värmeåtervinning sker på samma sätt från ventilationen. 

Vid ombyggnad av avloppsreningsverket till biologisk rening (MBBR) installeras ett luftningssystem. 

Detta beräknas resultera i en fördubblad energiförbrukning. 

6.1.3 Kemikalier 

I verksamheten används årligen ca 76 ton PAX (Polyaluminiumklorid) för fällning av fosfor samt ca 

400 kg polymer för förtjockning av slam. Förbrukningen av PAX kommer inte att påverkas av 

ombyggnaden medan förbrukningen av polymer förväntas öka med ca 25 % då slamproduktionen 

kommer att öka. 



 

 

6.2 BULLER 

Buller uppkommer främst från transporter med större fordon av slam och kemikalier till och från 

Vännäsby ARV. Inga klagomål från allmänheten avseende buller har inkommit under senare år.  

Antalet tunga transporter förväntas öka med den ökade belastningen vid Vännäsby ARV, avseende 

kemikalietransporter och slamtransporter (se avsnitt Logistik 3.3). Ökningen av totalt antal transporter 

uppskattas dock inte bli av någon större omfattning då ökningen endast är ca 25 tunga transporter per 

år. Mot bakgrund av detta görs bedömningen att det inte kommer att uppstå några bullerstörningar för 

närboende vid ordinarie drift av avloppsreningsverket. I samband med ombyggnationen av 

avloppsreningsverket kan det bli några enstaka extra tunga transporter vilket inte bedöms påverka 

närboende. 

6.3 YTVATTEN 

Den huvudsakliga påverkan på vattenmiljön sker genom utsläpp av renat och bräddat avloppsvatten 

till recipienten. Miljöbelastning sker främst i form av utsläpp av näringsämnen (fosfor och kväve), 

organiskt material samt organiska ämnen och miljögifter som kan finnas i avloppsvatten till Umeälven.  

För halter och mängder av utsläppt fosfor och organiskt material från Vännäsby ARV, se Tabell 3. 

Tabell 3 Halter och mängder av utsläppt fosfor och organiskt material från Vännäsby avloppsreningsverk 

 2018 2019 2020 Medel 2018-2020 

Tot-P årsmedel, mg/l  0,20 0,21 0,16 0,19 

Tot-P, kg/år 153 133 184 157 

BOD7 årsmedel, mg/l  41 49 29 40 

BOD7, ton/år 32 31 34 32 

 

Ansökt verksamhet kommer att innebära att utsläppen av organiskt material minskar.  

Kommunen är medlem i Umeå- och Vindelälvens vattenvårdsförbund. Vattenvårdsförbundet utför 

recipientkontroll inom Vindel- och Umeälvens avrinningsområde. Närmaste provtagningspunkt 

nedströms Vännäsby (ARV) är punkt U8 i Umeälven i Umeå. Punkten ska visa påverkan från Öns 

reningsverk och verksamheter i Umeå.  

6.4 GRUNDVATTEN 

Ingen grundvattentäkt finns i närområdet, som kan påverkas av den aktuella verksamheten. 

6.5 LUFT 

Utsläpp till luft utgörs i huvudsak av utsläpp från fordon i form av kväveföreningar, koldioxid och 

partiklar vid transporter till och från anläggningen.  

Vid tömning av slamlager kan lukt uppstå, dock har inga klagomål inkommit under senare år.  

Luftemissionerna från transporter förväntas öka något i och med att det blir något fler slamtransporter 

när avloppsvattnet kommer att renas ytterligare.  



 

 

6.6 NATUR- OCH KULTURMILJÖ 

Då ansökan endast gäller en komplettering av en befintlig verksamhet inom verksamhetsområdet (alt. 

Befintliga lokaler) kommer varken natur- eller kulturmiljön att påverkas.  

6.7 LANDSKAPSBILD 

Landskapsbilden kommer inte att förändras jämfört med nuvarande verksamhet. Planerad ombyggnad 

sker i befintliga bassänger och några tillbyggnader kommer inte att ske. 

6.8 MILJÖKVALITETSNORMER 

6.8.1 Miljökvalitetsnormer vatten 

Ansökan gäller en utökad rening av avloppsvattnet vilket innebär en positiv påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för vatten då utsläppen av organiska ämnen kommer att minska. 

6.8.2 Miljökvalitetsnormer luft 

Transporterna från och till verksamheten både vid befintlig och ansökt verksamhet är av så liten 

omfattning att de inte kan påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för luft. 

6.9 BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING AV AVFALL 

De främsta avfallsprodukterna från Vännäsby ARV utgörs idag av rens från den mekaniska reningen 

samt kemslam från sedimenteringsbassängerna och slam från enskilda avloppsanläggningar. När den 

biologiska reningen tas i drift tillkommer bioslam. Vid dagens verksamhet uppstår ca 5 m³ rens och ca 

300 ton TS avloppsslam årligen. Mängden avloppsslam beräknas öka med 25 %. 

6.10 VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN  

Verksamhetens klimatpåverkan kommer i huvudsak från transporter till och från anläggningen. 

6.11 SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

De klimatförändringar som främst bedöms påverka avloppsreningsverk generellt är förutspådd ökad 

nederbörd.  

Ökad nederbörd i form av kraftigare och mer frekventa skyfall ställer krav på avloppsreningsverkets 

och dess ledningsnäts förmåga att avleda vatten. Vännäs kommun, liksom de flesta svenska städer, 

har till viss del kombinerade ledningsnät med transport av dagvatten och spillvatten i samma 

avloppsystem. Vid kraftiga regn finns risk att kapaciteten i ledningsnät, pumpstationer samt 

processerna i avloppsreningsverket överskrids varvid bräddning sker. 

6.12 SÅRBARHET FÖR YTTRE HÄNDELSER 

Sammanflödet mellan Vindelälven och Umeälven är utpekat som ett av Sveriges större riskområden 

för översvämning. Längs sträckorna Vännäsby, Brån, Strand, Berg och Västra Spöland finns vallar 

uppförda längs älvstränderna som skydd mot höga flöden. 



 

 

Avloppsreningsverket i Vännäsby är placerat nära älven. Vallar finns som ska klara ett 200-årsflöde. 

Vid ett stort dammhaveri är reningsverket påverkat då hela området där reningsverket återfinns samt 

tillfartsvägar är översvämmade. 

Länsstyrelsen har tagit fram en riskhanteringsplan för översvämning i Vännäsby 20154. 

Konsekvenserna av en översvämning påverkas inte av ansökt verksamhet då ansökan enbart gäller 

installation av ett biologiskt reningssteg. 

6.13 RISK OCH SÄKERHET 

Den främsta risken för en anläggning som mottar och renar avloppsvatten är bräddning av obehandlat 

avloppsvatten till recipienten vid pumphaveri, kapacitetsöverskridande flöden eller andra störningar i 

reningsprocesserna. Bräddning medför stor belastning för recipienten om det sker frekvent och 

långvarigt och kan utgöra en hälsofara om dricksvatten och/eller badvatten kontamineras.  

Sammanlagt finns 14 bräddpunkter på ledningsnätet. Samtliga bräddpunkter är lokaliserade till 

pumpstationer, se Tabell 4.  

Konsekvenserna av bräddning påverkas inte av ansökt verksamhet då ansökan enbart gäller 

installation av ett biologiskt reningssteg. 

Tabell 4 Pumpstationer tillhörande Vännäs avloppsledningsnät med recipient för bräddning och anslutningsområde. 

Pumpstation Recipient Anslutningsområde 

P1 Umeälven ca 3 600 personer; 80% av Vännäs  

P2 Vännässjön ca 50 fastigheter 

P3 Umeälven ca 25 fastigheter; Stationsvägen + Vännäsänget (P4) 

P4 Vindelälven  ca 15 fastigheter; Vännäsänget 

P5 Tvärån/Röda 

viken 

ca 150 fastigheter; Området kring Vännäsbadet, 

Skymningsvägen, Gryningsvägen, Thulegatan och Fredsgatan 

P6 Vännässjön ca 60 fastigheter; Kvarnstigen + nya radhusen 

P7 Umeälven ca 4 500 personer; Hela Vännäs,  

P8 Umeälven ca 7000 personer; Hela Vännäs + Vännäsby 

P9 Umeälven <10 fastigheter + Mariakapellet 

P10 Umeälven <20 fastigheter + Vattenverket 

P11 Umeälven ca 100 fastigheter; Bortre delen av lägret + belastning från P10 

P12 Umeälven ca 10 fastigheter + Vännäs plåt och Englunds såg  

P13 Umeälven ca 100 fastigheter; Dansbanegatan, Nybyvägen, området kring 

Vännäsborg + belastning från P11 och P12 

P14 Umeälven ca 80 fastigheter; 50% av Brån. OBS! Saknar bräddavlopp. 

P15 Umeälven ca 100 fastigheter; Hela Brån 

 
4 Riskhanteringsplan översvämning Vännäsby LSTY dec 2015.pdf (vannas.se) 

https://vannas.se/download/18.63a3ca3817647f45219614b/1616693885001/Riskhanteringsplan%20%C3%B6versv%C3%A4mning%20V%C3%A4nn%C3%A4sby%20LSTY%20dec%202015.pdf
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