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1. Administrativa uppgifter 
Anläggningsnamn:   Alunda avloppsreningsverk  
Anläggningsnummer:   0382-50-001  
Fastighetsbeteckning:   Alunda 1:64  
Tillståndsgivande myndighet:  Mark- och miljödomstolen  
Tillsynsmyndighet:   Länsstyrelsen Uppsala län 
Sökande:    Östhammar Vatten AB  
Organisationsnummer:   559099-4447 
Adress:    Hamnleden 20, 80641 Gävle  
Besöksadress:   Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
Telefon:    0173-860 00 
Kontaktperson anläggning:   Mikael Ahlbom mikael.ahlbom@gastrikevatten.se 
Kontaktperson ansökan:    Katarina Ivarsson katarina.ivarsson@gastrikevatten.se    
Gällande tillstånd:   Länsstyrelsen Uppsala 1998-12-29,    

Miljöprövningsdelegationen 2013-01-22  
Verksamhetskod:   90.10 (B) Avloppsreningsanläggning med en 

anslutning av 2000 pe eller fler 
  

mailto:mikael.ahlbom@gastrikevatten.se
mailto:katarina.ivarsson@gastrikevatten.se
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2. Bakgrund 
Alunda avloppsreningsverk behandlar idag avloppsvatten från knappt 2 000 personer. En ny 

överföringsledning för dricksvatten från Tierp till Alunda säkerställer dricksvattenförsörjningen till 
Alundas växande befolkning. Med dricksvattenförsörjningen säkrad kommer avloppsreningsverket 
att bli den begränsande faktorn för fortsatt befolkningstillväxt i samhället. Detta gör att 
reningsverket behöver byggas ut.   

Gällande tillstånd medger idag behandling av avloppsvatten från 2 000 pe (personekvivalenter, 
ej att förväxla med antal personer) och avloppsreningsverket är dimensionerat därefter. Enligt 
kommunens befolkningsprognos kommer befolkningen att uppgå till 3 500 fysiska personer 

(motsvarande cirka 3 000 pe) år 2040.  

3. Gällande tillstånd 
Gällande tillstånd för Alunda reningsverk är från 1998-12-29 och de slutgiltiga utsläppsvillkoren 

erhölls i Miljöprövningsdelegationens beslut 2013-01-22. Tillståndet är formulerat enligt följande: 
Belastningen på reningsverket får uppgå till högst 2 000 pe (personekvivalenter) mätt som 

BOD7 (biokemisk syreförbrukning), varvid en pe räknas som 70 g BOD7 per dygn. Detta motsvarar 
3 500 pe vid 40 g BOD7 per pe och dygn. 
 
Utsläppsvillkoren är formulerade enligt följande:  

• Halten fosfor i utgående renat avloppsvatten mätt som Ptot får som kvartalsmedelvärde 
och begränsningsvärde överstiga 0,25 mg/l vid högst ett tillfälle per år.   

• Den genomsnittliga årliga utsläppsmängden fosfor per person som under ett kalenderår 
varit ansluten till avloppsreningsverket, i utgående renat avloppsvatten samt i 
avloppsvatten som bräddar vid reningsverket och på det spillvattennät som är kopplat till 
reningsverket, får som rullande 3-årsmedelvärde och begränsningsvärde inte  
överstiga 40 g.  

• Resthalterna av BOD7 i det behandlade avloppsvattnet, som släpps ut från 
reningsanläggningen, får inte överstiga 10 mg per liter som riktvärde och 
kvartalsmedelvärde. 

4. Planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
Ansökan avser tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Huvudalternativet för ansökan avser:  

Mekanisk, biologisk och kemisk rening av spillvatten från Alunda tätort och områden som redan är 
anslutna, eller i framtiden kommer att anslutas, till reningsverket samt behandling av avloppsslam 
genom förtjockning och avvattning. Verksamheten planeras utökas från en anslutning av 2 000 pe 
till 3 000 pe, där 1 pe räknas som 70 mg/l BOD7 per dag. Befintligt reningsverk kommer att 
dimensioneras och byggas ut med ytterligare processteg för att klara den ökade belastningen. 
Utloppsledningen i Foghammarsån kommer att ligga kvar på samma plats men den kommer att 
sänkas, vilket innebär att tillstånd för vattenverksamhet kommer att sökas. Framtida maximal 
genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kommer att tas fram och redovisas i ansökan. 
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5. Lokalisering 
5.1 Områdesbeskrivning 

Alunda tillhör Östhammars kommun, och samhället är beläget cirka 30 kilometer sydväst om 
Östhammar tätort och cirka 40 kilometer nordost om Uppsala stad. Befolkningsmängden i 
samhället uppgår till cirka 2 300 invånare. Samhället sträcker sig över en 300 hektar stor yta, på 
båda sidor om väg 288 och Foghammarsån.  

Avloppsreningsverket är beläget på fastigheten Alunda 1:64, strax söder om samhället. I Figur 
1 visas markanvändningen runt avloppsreningsverket. Byggnaderna närmast avloppsreningsverket 
utgörs av ett bostadsområde, cirka 300 meter åt nordväst, och ett annat område med bland annat 
bostäder, återfinns cirka 300 meter åt öster. Väg 288 och Foghammarsån passerar parallellt 
genom samhället. En dunge avskärmar avloppsreningsverket från väg 288. Övrig mark som omger 
avloppsreningsverket används till jordbruk. På andra sidan vägen och på andra sidan ån återfinns 
de ovan nämnda bostadshusen.  

Utbyggnaden av avloppsreningsverket planeras på den grusade ytan sydväst och öster om det 
befintliga avloppsreningsverket. Området benämns fortsättningsvis verksamhetsområdet.  

 
Figur 1: Karta med Alunda avloppsreningsverk i centrum av bilden.  

 
5.2 Planförhållanden 

Området där reningsverket är beläget idag och där utbyggnad planeras är inte detaljplanelagt. 
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5.3 Recipient 
     Renat vatten från avloppsreningsverket kommer även fortsättningvis att ledas till 
Foghammarsån, som är ett biflöde till Olandsån, höjden på ledningens utlopp i Foghammarsån 
kommer dock att justeras något. Norr om Alunda kallas ån för Kilbyån. Den aktuella recipienten 
(vattenförekomst i VISS-ID: SE666925-162493)1 enligt Länsstyrelsens /Vattenmyndigheternas 
uppdelning visas i Figur 2. Längre nedströms rinner Olandsån norrut genom Gimo, för att slutligen 
mynna i Östersjön i Kallriga fjärden, söder om Forsmark (se Figur 3).  

 
Figur 2. Figuren visar Kilbyån/Foghammarsån, Olandsån och Alunda reningsverk. Utsläppspunkt från 
avloppsreningsverket sker intill reningsverket. (Bakgrundakarta: Lantmäteriet) 

 
1 I VISS databas benämns den aktuella vattenförekomsten Kilbyån (Olandsån) och innefattar 
Kilbyån från Hammardammen och Foghammarsån ner till dess utlopp i Olandsån. 
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Figur 3. Karta över Foghammarsån / Olandsåns sträckning från Alunda till Kallriga Fjärden. (Bakgrundakarta: 
Lantmäteriet) 
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5.4 Miljökvalitetsnormer (MKN) och statusklassning  
MKN för Kilbyån/Foghammarsån (SE666925-162493) är beslutade 2017 och anger att god 

ekologisk status ska vara uppnådd 2027 och att god kemisk status ska råda (VISS, 2017). 
Enligt den senaste statusklassningen2 (2020) är den ekologiska statusen måttlig, baserat på 

kvalitetsfaktorerna näringsämnen, konnektivitet och morfologiskt tillstånd.  
Kvalitetsfaktorn näringsämnen är bedömd till måttlig status till följd av höga halter av 

näringsämnen. Bedömningen av näringsämnen är baserad på extrapolering av vattenförekomster 
av samma typ och med samma påverkan, då faktiska mätvärden för Kilbyån/Foghammarsån inte 
har funnits tillgängliga vid bedömningen. 

Konnektiviteten är klassad som dålig (VISS, 2020) till följd av vandringshinder och det 
morfologiska tillståndet är klassat som dåligt (VISS, 2020) till följd av fysiska ingrepp i 
vattenförekomsten (grävningar, rätningar och förekomst av aktivt brukad mark med påverkan på 
ekologiskt funktionella kantzoner).  

God kemisk ytvattenstatus uppnås inte (VISS, 2020) på grund av att gränsvärden för de överallt 
överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrids. Inga andra ämnen 
som ingår i klassningen av kemisk status har bedömts. 

 
5.5 Natur- och kulturmiljöer 

Området där avloppsreningsverket planeras att byggas ut innehar inga särskilda natur- och 
kulturvärden (Naturvårdsverket 2021)(Riksantikvarieämbetet u.å.)  

Alldeles norr om området har dock ett objekt som ingår i Jordbruksverkets Ängs- och 
betesmarksinventering identifierats. Området beskrivs som en talldominerad hage med äldre 
björkar och tallar, samt fin hävdgynnad flora framförallt i väst. Området berörs dock inte av 
planerad verksamhet (Jordbruksverket 2004).   

 
5.6 Riksintressen 

Inga riksintressen berörs såvitt känt av planerad verksamhet (Boverket, 2020). 
 
 

  

 
2 VISS databas: https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12711888. Åtkomst 2020-02-05 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA12711888
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6. Verksamheten  
6.1 Befintlig anläggning 

Alunda avloppsreningsverk byggdes år 1973–1974. Utbyggnad av verket har skett i flera 
etapper: en slamhantering tillkom under 1979, upprustning samt slambäddar genomfördes 
mellan 1999 - 2000 och en ombyggnad av slamhanteringen genomfördes under 2014. En 
situationsplan för befintlig anläggning visas i Figur 4. 

 
Figur 4. Situationsplan för befintligt reningsverk. Ringkanalen är sedan länge tagen ur bruk. 

 
Anläggningen är dimensionerad för 2 000 pe och består av mekanisk, biologisk och kemisk 

rening samt slambehandling. Inkommande belastning består främst av hushållsspillvatten. 
Reningsprocessen omfattar förbehandling i galler och sandfång. Den biologiska behandlingen 

består av en aktivslamanläggning i form av en luftningsbassäng och en 
mellansedimenteringsbassäng. Den efterföljande kemiska behandlingen består av en 
flockningsbassäng med kemikaliedosering och slutsedimentering. 

Överskottsslammet från den biologiska reningen pumpas tillsammans med slammet från den 
kemiska reningen till en slamblandningskammare. Från slamblandningskammaren pumpas 
slammet, med tillsats av polymer, via en slamförtjockare till ett slamlager. Förtjockat slam 
slutavvattnas i en centrifug med tillsats av polymer. Avvattnat slam transporteras till Väddika 
avfallsanläggning.   
      Belastningen på Alunda reningsverk under 2016 – 2019 har sammanställts i Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1: Resultat av provtagning på inkommande avloppsvatten åren 2016–2019. (Gästrike Vatten AB 2016–
2019) 

Avseende 2016 2017 2018 2019 Medel 
2016–2020 

Belastning, pe 
(1 pe motsvarar 70 
g BOD7 per person 
och dygn) 

1 560 1 569 1 493 1 607 1 603 

BOD7 (kg/d) 109,2 109,8 104,5 111,4 109 
P-tot (kg/d) 3,7 3,4 3,8 3,1 3 
N-tot (kg/d) 33,0 38,2 32,1 30,5 32 

 
6.2 Framtida anläggning, anslutning och belastning 
6.2.1 Dimensioneringsförutsättningar 

Den tekniska statusen på verket är god och reningsverket i sin nuvarande utformning har goda 
förutsättningar att prestera goda reningsresultat. Däremot är verket för litet för att hantera 
avloppet från 3 500 anslutna personer. Eftersom verket är kontinuerligt underhållet och i gott 
skick, är förslaget att bygga om och utöka kapaciteten istället för att bygga ett nytt reningsverk.  

Den framtida belastningssituationen på Alunda reningsverk har bedömts utifrån prognoser 
från kommunens översiktsplanering. Östhammar vatten AB har bedömt det rimligt att ansöka om 
en tillåten anslutning av 3000 pe i ett framtida tillstånd och tar med det sikte 20 år framåt (till år 
2040) i sin planering inför framtiden för Alunda reningsverk. 

 
6.2.2 Processutformning 
     Föreslagen processlösning innebär vissa modifikationer av befintlig reningsprocess. Planen är 
att verket kompletteras med ett förbehandlingssteg för att minska belastningen på den biologiska 
behandlingen, att en biobädd för biologisk rening installeras för att kunna hantera ett ökande 
flöde, att en efterpolering byggs för att minska näringsbelastning i utgående vatten och slutligen 
också en utbyggnad av slamblandningen. 
I Figur 5 ses ett blockschema över den framtida processen i Alunda. 

 

 
Figur 5: Blockschema Alunda processlösningsförslag 

 
6.2.3 Egenkontrollprogram 
     Ett egenkontrollprogram för drift av anläggningen kommer att upprättas i enlighet med 
egenkontrollförordningen och övrig gällande lagstiftning. Detta görs i samband med att den nya 
anläggningen tas i bruk. 

7. Alternativ 
7.1 Alternativ lokalisering och utformning 

Alternativ lokalisering och alternativ utformning av Alunda reningsverk diskuteras i den 
miljökonsekvensbeskrivning som tas fram inför tillståndsansökan.  
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En förstudie genomfördes 2019 med syfte att utreda hur Alunda reningsverk skulle kunna 
möta den önskade befolkningstillväxten. Utredningens resultat låg till grund för beslut om 
investering och fördjupad utredning inför genomförande av om- och tillbyggnad av Alunda 
reningsverk. Studien gick igenom statusen och behoven på anläggningen och tog fram alternativa 
processlösningar som skulle kunna möta den förväntade befolkningstillväxten.  

 
7.2 Nollalternativ 
Nollalternativ är ett sätt att beskriva konsekvenserna om den avsedda förändringen inte kommer 
till stånd. I detta fall bedöms nollalternativet vara att ett nytt tillstånd inte erhålls för Alunda 
reningsverk. Istället kommer nu gällande tillstånd fortsätta att gälla.  

Om reningsverket fortsatt kommer att drivas inom ramen för det befintliga tillståndet begränsas 
framtida inflyttning till Östhammars kommun och Alunda samhälle.  

8. Identifiering av förutsedda miljöeffekter 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram tillsammans med 

tillståndsansökan. MKB:n kommer behandla samtliga aspekter i 6 kap 35 § i miljöbalken och 
tillhörande bestämmelser i miljöbedömningsförordningen.   

Fokus i MKB:n kommer att vara bedömning av miljöeffekter d.v.s. omgivningspåverkan på 
identifierade värden / känslighet och hur det planerade avloppsreningsverket påverkar miljön och 
människors hälsa. Särskilt fokus kommer att ligga på utsläpp till recipienten relaterat till hur 
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas. Även andra miljöeffekter som bedöms vara 
betydande, enligt 6 kap 2 § i miljöbalken, kommer att redovisas i MKB:n, se avsnitt 8.1-8.13 
nedan.  

MKB:n kommer också innehålla alternativredovisningar där sökt verksamhet jämförs med det 
så kallade nollalternativet. I MKB:n beskrivs också förslag på åtgärder som identifierats för att 
förebygga, hindra, motverka eller helt avhjälpa, negativa miljöeffekter.  

 
8.1 Vattenmiljö 
8.1.1 Utsläpp från avloppsreningsverket 

Utsläpp till vatten är den största miljökonsekvens som ett avloppsreningsverk ger upphov till, 
och utsläpp av behandlat avloppsvatten kommer även fortsättningsvis att vara betydande, varför 
denna miljöeffekt kommer ha särskild tyngd i MKB:n.  

Renat spillvatten 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 reningsverket och leds till recipienten ska vara renat i den 
utsträckningen att värdena för BOD7 och totalfosfor hålls under beslutade begränsningsvärden.  

Utsläppens påverkan på recipienten och nuvarande status kommer att beskrivas detaljerat i 
MKB:n. 

 
8.1.2 Dagvatten och översvämningsrisk 

Verksamhetsområdet saknar idag dagvattensystem. Stuprör från taken mynnar på gårdsplanen 
som lutar mot gräsbevuxna ytor som omger reningsverket. Då mängden hårdgjord yta inte 
planeras ökas föreslås ingen förändring gällande dagvattenhanteringen på plats. 
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Alunda avloppsreningsverk ligger högre än omgivande åkermark och de översvämningar som 
kan drabba Foghammarsån har aldrig nått nära reningsverket. Området ligger utanför karterat 
riskområde för framtida översvämningar (MSB u.å.).  

 
8.2 Lukt 

Lukt förekommer från slamhanteringen. Inga klagomål på lukt från reningsverket eller 
överskridanden av villkor kopplade till lukt har skett på den nuvarande anläggningen sedan 2017. 
Bedömningen är att den nya anläggningen inte kommer att generera mer lukt än nuvarande 
anläggning. 

  
8.3 Buller 
De vanligaste källorna till buller på ett reningsverk är blåsmaskiner och tyngre transporter till och 
från anläggningen. Det nuvarande avloppsreningsverket bedöms ha begränsad bullerpåverkan på 
omgivningen och det är också avsikten för den nya anläggningen. Inga överskridanden av 
verksamhetens bullervillkor har skett, och inga klagomål angående buller har inkommit sedan 
2017 (Gästrike Vatten 2017–2020).  

Den ombyggda verksamheten bedöms inte ge upphov till buller som kan påverka boende i 
omgivningen. 

8.4 Naturmiljö, friluftsliv och rekreation 
Inga utpekade naturvärden, friluftslivs, eller rekreationsområden bedöms påverkas av planerad 
verksamhet (Naturvårdsverket 2021).  

8.5 Kulturmiljö och landskapsbild 
Inga kulturmiljövärden bedöms påverkas av planerad verksamhet (Naturvårdsverket 2021) 
(Riksantikvarieämbetet u.å.).   

Reningsverket ligger omgivet av jordbruksmark och en dunge i nära anslutning till väg 288 och 
recipienten Foghammarsån. Från väg 288 är anläggningen delvis skymd av träd och topografi, se 
Figur 6. 

 
Figur 6. Alunda reningsverk från väg 288 (bild från Google Street View) 
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Byggnader och bassänger kommer att utökas beroende på den slutliga utformningen av 
anläggningen. De nya byggnaderna kommer att ha begränsad synlighet från vägen. 
Landskapsbilden bedöms inte påverkas av en utbyggnad av reningsverket.  

8.6 Hushållning med mark 
Det nya reningsverket kommer ta redan ianspråktagen mark, i form av en grusad yta, i anspråk. 
Ingen exploatering av jungfrulig mark kommer att ske.  

8.7 Markförhållanden inkl. föroreningsrisk 
Den naturliga jordarten på plats utgörs av urberg. Ner mot Foghammarsån övergår jordarten 

till postglacial lera följt av gyttjelera (SGU:s jordartskarta, besökt 210408). 
Inga potentiellt förorenade områden berörs av planerad verksamhet. Inte heller i närområdet 

finns potentiellt förorenade områden som bedöms kunna bidra till föroreningsspridning till följd 
av planerad anläggning (VISS, besökt 210408).  

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

 
8.8 Risk – brand och explosion, haveri och olyckor 

En riskbedömning kopplad till den planerade verksamheten, både ur ett processrisk- och ur ett 
arbetsmiljöperspektiv, kommer redovisas i MKB:n. 

Reningsverket planeras att byggas med redundans för utvalda reningssteg och kommer att 
vara flexibelt, säkert och robust. Driftsäkerheten kommer att prioriterats och alltför komplicerade 
processlösningar kommer att väljas bort till följd av detta. 

 
8.9 Utsläpp till luft inklusive transporter och klimatpåverkan 
Generellt är de största källorna till luftutsläpp reningsverkets olika behandlingssteg. Andra 
utsläppskällor är avgasutsläpp från tunga transporter till och från reningsverket.  

Transporter till och från anläggningen sker med olika typer av fordon. Tyngre fordon används för 
transport av slam och kemikalier.  

Transporterna bedöms öka något med ökad anslutning till reningsverket.  

8.10 Energianvändning  
Rening av avloppsvatten är generellt en energikrävande process. Energiförbrukningen ökar 
normalt sett när antalet anslutna blir högre, eftersom flödet och föroreningsbelastningen ökar. 
Dock är det nya biologiska reningssteget mer energisnålt än det nuvarande, och det finns 
möjlighet att i samband med ombyggnad av verket optimera uppvärmningen. 

Elenergi åtgår idag för uppvärmning av lokaler, pumpning av spillvatten, samt avvattning.  

Omfattning och förslag på energibesparande åtgärder kommer att redovisas i MKB:n.  

8.11 Kemikalieförbrukning 
De kemikalier som hanteras i verksamheten är fällningskemikalier, lut och polymerer. 
Fällningskemikalier används för att i spillvattnet kemiskt binda och fälla ut fosforföreningar i löst 
form, för att sedan avskilja dem genom sedimentation eller filtrering. Polymer används till 
flockning, förtjockning och avvattning av slam. Då flödet och belastningen på reningsverket ökar, 
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kommer förbrukning av fällningskemikalier och polymerer att öka. Lut kan komma att användas 
för pH-justering, det är ännu inte klarlagt om ett sådant behov föreligger.  

8.12 Slam- och avfallshantering  
Avvattnat slam transporteras till Väddika avfallsanläggning.  

Avfall som uppkommer vid anläggningen utgörs främst av rens och sand. Det tillkommer även en 
mindre mängd hushållsavfall och förpackningar som används i verksamheten. Mängden rens och 
sand ökar totalt när belastningen på reningsverket ökar. 

9. Miljö- och hållbarhetsmål 
De av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som bedöms kunna beröras av den planerade 
verksamheten är följande:  

• Levande sjöar och vattendrag 
• Hav i balans, levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Ingen övergödning 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
I MKB:n kommer verksamhetens bidragande (eller motverkande) till uppfyllnad av miljömålen att 
redovisas.  

10. Samråd 
Ett avgränsningssamrådsmöte hölls med Länsstyrelsen och Östhammars kommun 2021-06-07.  

Östhammar Vatten AB höll ett samråd med berörda myndigheter, närboende, närliggande 
verksamheter, ideella organisationer och allmänheten som kan antas bli berörda av den 
planerade verksamheten under perioden 2021-09-10 till 2021-10-08. Som särskilt berörda anses 
närboende inom 400 meter från planerad gräns för verksamhetsområde, då dessa skulle kunna 
beröras av buller och lukt från verksamheten.  

Ett samråd kommer att hållas under hösten 2022.  

Avloppsreningsverk ingår bland de verksamheter som alltid ska antas ha en betydande 
miljöpåverkan, enligt 6 § i miljöbedömningsförordningen. Inget undersökningssamråd kommer 
därför att genomföras.  

11. Pågående och planerade utredningar 
Parallellt med framtagande av MKB och tillståndsansökan pågår följande utredningar: 
• Recipientutredning 

• Månatlig provtagning i recipienten 

• Bottenfaunaundersökning 

• Bedömning av process-, miljö-, hälso- och arbetsmiljörisker vid det om- och utbyggda 
reningsverket  
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• Dimensioneringsberäkningar 

• Utvärdering av reningstekniker 

12. Tidplan 
Preliminär tidplan är att tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen i slutet av år 

2022. Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till år 2024 med planerad 
driftsättning 2025.  
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