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Arbetsgruppen 

På initiativ av Vasrådet bildades i början på året en arbetsgrupp bestående 
av medlemmar från Käppalaförbundet, Syvab, Roslagsvatten AB och 
Stockholm Vatten AB.

Arbetsgruppens uppgift var att i ett regionalt perspektiv uppskatta 
kostnader för att möta myndighetskrav på avloppsreningsverk, baserade 
på  Sveriges åtaganden enligt Baltic Sea Action  Plan (BSAP) och 
Vattenmyndighetens(VM) åtgärdsprogram

Susann Wennmalm, Käppalaförbundet
Jan Bosander mfl, SYVAB
Pia Lundh, Roslagsvatten
Lars-Gunnar Reinius, Stockholm Vatten
Lars Lindblom, sammankallande, Stockholm Vatten



Bakgrund 

Det  bor ca. 3 miljoner människor i Norra Östersjöns Vattendistrikt av 
dessa är  nära 2 miljoner anslutna till de regionala verken i 
Stockholmsområdet dvs. ca 67 %. 

Antalet anslutna i Storstockholmsområdet förväntas öka med 20 –
30.000 per år. De stora reningsverken Henriksdal, Käppala, 
Himmerfjärdsverket och Bromma har alla de innersta delen av skärgården 
som recipient.



Stora steg i utbyggnaderna  av reningsverken i Stockholm

Kemisk- biologisk rening infördes på 70-talet
Stora effekter i recipienten

Kväverening  och förbättrad fosfor rening på 90-talet
Debatt om nyttan av kväverening ifrågasatte om vi använde medborgarnas 
pengar  på rätt sätt

Nytt steg – skärpta krav
Viktigt att vi gör rätt åtgärder

Ekonomi
Miljö

Effekter i recipienten
Andra miljöeffekter



Utsläpp av totalfosfor från Stockholm Vattens avloppsreningsverk och koncentration av totalfosfor i 
ytvattnet vid Koviksudde.
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Himmerfjärdsverket

Bromma Henriksdal Käppala

Margretelund Blynäs

utsläpp ton Mälaren ARV
Tot-N 3410 1580
Tot-P 134 24,3

utsläpp ton Mälaren ARV
Tot-N 100 333
Tot-P 5 9,8



Internbelastning

Inflöde från
ÖstersjönRenat 

avloppsvatten

Andra Källor
Mark, Jordbruk
Enskilda avlopp

Haltkrav (MKN)
Vattendirektivet

Mängdkrav
BSAP

Vår Spelplan



Nya Krav

I december 2009 presenterade Vattenmyndigheten för Norra Östersjön  
”Åtgärdsprogram Norra Östersjöns vattendistrikt” . Kraven på reningsverken inom 
distrikten var här inte specificerade utan generella, dels nämns krav på reduktion 
av fosfor med 35 – 50 % samt kväve med 50 – 70 %, dels beskrivs i en 
konsekvensanalys  (Kostnad/Nytta) reduktionskrav på 34 ton totalfosfor och 2500 
ton totalkväve.  

I Naturvårdsverkets ”Rapport 5984 , Sveriges åtaganden i Baltic Sea action Plan” 
diskuteras olika kravnivåer  för större reningsverk med avseende på kväve och 
fosfor. 

Arbetsgruppen valde att studera scenarierna som gällde krav på 8 mg Tot-N och 0,1 
mg Tot-P(Scenario 801) respektive 5 mg Tot-N och 0,1 mg Tot- P (Scenario 501). 



Maj 2010 la regeringen fram sitt förslag  ” Åtgärder för ett levande hav”  Skr. 
2009/10:213
Regeringens bedömning: Reningen av kväve- och fosforföreningar från kommunala 

reningsverk som påverkar övergödningssituationen i kust och hav bör förbättras ytterligare. 
Genom ytterligare rening kan utsläppen minska med motsvarande ca 3 000 ton kväve och 15 
ton fosfor. 
Skälen för regeringens bedömning: Naturvårdsverket har bedömt att det är 
samhällsekonomiskt effektivt att ytterligare förbättra reningen av kväve- och 
fosforföreningar i de större kommunala reningsverken för att nå Sveriges åtagande i 
aktionsplanen. 
Genom att införa rening på minst 80 procent för kväveföreningar i de kommunala 
reningsverk som har en belastning på minst 10 000 person-ekvivalenter kan 
kvävebelastningen till havet kunna minska med drygt 3 000 ton per år. 
Genom att öka doseringen av fällningskemikalier i vissa reningsverk som belastar egentliga 
Östersjön. och har en utgående halt över 0,2 milligram fosfor per liter kan 
fosforbelastningen minskas med motsvarande ca 15 ton fosfor. 
Reningen av kväve- och fosforföreningar från kommunala reningsverk bör förbättras 
ytterligare. Vi avser att ge Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå hur reningen kan 
förbättras så att ovanstående minskning av kväve- och fosforföreningar kan nås. I uppdraget 
bör det ingå att efter samråd med branschen se om det finns andra möjligheter att uppnå 
motsvarande belastningsminskning från reningsverken än genom generella krav på 
reningsverken. 
Genom tidigare åtgärder i reningsverken samt de vi redovisar här uppfyller Sverige 
rekommendationen i Helcoms aktionsplan om att minska utsläppen från avloppsreningsverk. 
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Metodik

Drift- och kapitalkostnader för tre scenarion  har uppskattats för Käppala, 
Himmerfjärdsverket, Stockholm (Henriksdal och Bromma) samt 
Margretelund (Roslagsvatten AB).

Följande scenarion studerades  :

8 mg Tot-N och 0,1 mg Tot-P(Scenario 801) 
5 mg Tot-N och 0,1 mg Tot- P (Scenario 501).
80 % kväverening och 0,2 mg Tot-P (Scenario 8002 BSAP)



Konsekvenser Utsläppta mängder
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Konsekvenser Ekonomi

Nuläge (2009) Nuläge(diskonterat) 8002 (BSAP) 801 501

Kapitalkostnad 195 240 339 359 420

D&U Kostnad 313 386 509 524 556
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Konsekvenser Ekonomi
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Konsekvenser Ekonomi
Kostnad per ansluten och år

Nuläge 8002 
(BSAP)

801 501

291 393 410 453



Amerikansk utredning om avskiljning av näringsämnen och 
hållbarhet 



Reningskrav  - olika nivåer



Nivå 3: 4-8 mg N/l och 0,1-0,3 mg P/l



Utsläpp av CO2 för olika reningsnivåer
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Ökning av växthusgaser mellan olika reningsnivåer för fosfor
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Ökning av växthusgaser mellan olika reningsnivåer för kväve
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Algproduktion och växthusgaser vid olika reningsnivåer



Slutsatser  och Diskussion

De olika kraven slår olika hårt kostnadsmässigt för de olika 
reningsverken.

Syvab och Margretelund har de proportionellt största kostnaderna. För 
Syvab är det fosforreningen som kräver betydande investeringar. 
Stockholm och Käppala har filter som slutsteg som uthålligt klarar 
totalfosforkrav på 0,2 mg, kostnaderna uppkommer här främst för att 
möta ökade krav på kväverening. Krav på 0,1 mg Tot-P eller lägre skulle 
innebära ett stort kostnadssteg



Slutsatser  och Diskussion

Våra uppskattningar för de regionala verken ( 67 % av antalet boende i 
distriktet)  varierar mellan 220 och 350 miljoner  i total kostnad varav 
driftkostnaden är 100 – 180 miljoner per år i ökning. På 5 år är det  nära en 
miljard . 

Kravet på 0,2 mg Tot-P för Stockholmsverken och Käppala är rimliga och 
vi bedömer att den filtreringsteknik vi används är ”Best Practice” med 
hänsyn till resursförbrukning och prestanda.



Reningsverken i Stockholm förbereder sig nu för att möta de skärpta 
kraven. Utredningar och försök utförs på samtliga verk.  

Arbetet försvåras genom att riktlinjerna är otydliga

Verken önskar en dialog med myndigheterna där riktlinjerna tydliggörs och 
att en avvägning mellan kostnader, utsläpp av näringsämnen och andra 
miljöeffekter diskuteras

I grunden har vi alla en vilja och en gemensam målsättning att bidra till en 
bra vattenmiljö i regionen och i Östersjön
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