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Föreliggande dokument utgör samrådsunderlag inför ansökan om nytt tillstånd för Skene avloppsreningsverk, 

enligt 9 kap. miljöbalken. Verksamheten vid avloppsreningsverket antas per automatik medföra betydande 

miljöpåverkan, varför ett avgränsningssamråd genomförs. Avgränsningssamrådet syftar till att samla in 

synpunkter från berörda myndigheter, organisationer, allmänhet samt särskilt berörda på den planerade 

verksamheten och omfattningen av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram inom ramen för 

ansökan.  

1.1 Bakgrund och syfte 
Skene avloppsreningsverk byggdes år 1974 och byggdes om år 1994 för att innefatta kväverening. Vid 

avloppsreningsverket omhändertas spillvattenavlopp från tätorterna Kinna, Skene, Örby, Fritsla, Berghem, 

Hyssna, Sätila och Ubbhult/Hägnen samt lakvatten från Skene Skog avfallsanläggning, avloppsslam från 

kommunens mindre avloppsreningsverk och från enskilda slambrunnar. Även industriavloppsvatten från ett 

antal textilindustrier (och färgerier) avleds till avloppsreningsverket. En ny slamhantering färdigställdes vid 

avloppsreningsverket under 2018.  

Befintligt tillstånd från år 1994 innefattar mottagning och behandling av avloppsvatten genom mekanisk, 

biologisk och kemisk rening, dimensionerad för en belastning motsvarande 50 000 pe (75 g/p,d). Tillståndet 

omfattar också behandling av slam från avloppsreningsverket, andra mindre avloppsreningsverk och enskilda 

brunnar samt mellanlagring av slam. Viskan utgör recipient för behandlat avloppsreningsvatten från verket. 

Den uppmätta belastningen på avloppsreningsverket är betydligt lägre än vad tillståndet medger. År 2021 var 

den totala BOD7-belastningen ca 12 700 pe (70 g BOD7/d). Antalet anslutna fysiska personer är i dagsläget ca 

20 400 stycken. Textilindustriavloppet stod under år 2021 för ca 1 900 pe utslaget under hela året, respektive 

för ca 3 000 pe under pågående textilproduktion (beräknat på 230 driftdygn).  

Tillsynsmyndigheten har efterfrågat att det söks ett nytt miljötillstånd för Skene avloppsreningsverk. Detta 

eftersom verksamheten inte har prövats enligt miljöbalken (utan enligt miljöskyddslagen), ombyggnad 

planeras samt att tillståndet ska stämma bättre överens med faktiskt belastning. Avloppsreningsverket har 

behov av renovering och Marks kommun väljer nu att söka nytt tillstånd i samband med planerad renovering 

och ombyggnation av verket. Viss renovering och ombyggnation påbörjas redan under våren 2023 och utförs 

inom ramen för befintligt tillstånd (hanteras genom anmälan). Hela ombyggnaden förväntas vara klar och 

drifttagen under 2025. 

I planerad verksamhet är avsikten att ta befintlig biobädd ur drift och istället ta befintliga (idag ej använda) 

bassänger i drift. Den planerade processlösningen utgörs av en aktiv slamprocess med en IFAS-process 

(Integrated Fixed-film Activated Sludge) i returströmmen till fördenitrifikationen. Planerat avloppsreningsverk 

kommer att vara dimensionerat för en årsmedelbelastning motsvarande 25 000 pe. Ambitionen är att den 

planerade verksamheten utformas så att den ryms inom befintliga bassänger och byggnader. 

Ombyggnationen bedöms således inte innebära något ytterligare markanspråk jämfört med idag, men det kan 

inte uteslutas helt i detta skede. Verksamheten har gott om utrymme tillgängligt inom befintlig fastighet. 

1. Inledning 
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1.2 Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare:   Marks kommun, Teknik- och Serviceförvaltningen 

Organisationsnummer:   212 000 1504 

Postadress:   511 80 Kinna 

Kontaktperson i miljöfrågor:   Åsa Evaldsson, 0320 - 21 71 41 

Anläggningsnummer:   1563-010  

Besöksadress:  Skene avloppsreningsverk 
Hedbovägen 45  
511 63 Skene 

Fastighetsbeteckning: Håven 1:58 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Marks kommun 

1.3 Verksamhetens klassificering 
Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelser i 9 kap. miljöbalken (1998:808). 

Den planerade verksamheten omfattar mottagning och behandling av avloppsvatten motsvarande en 

årsmedelbelastning om 25 000 pe.  

Den planerade verksamheten klassificeras enligt följande bestämmelser i miljöprövningsförordningen:  

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). 

1.4 Tidigare beslut  
Följande beslut finns för verksamheten:  

1994-03-25 Länsstyrelsen i 

Älvsborgs län 

Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp av renat 

avloppsvatten från Skene tätort mfl.  

Tillståndet omfattar behandling av avloppsvatten i 

reningsanläggning för mekanisk, biologisk och kemisk rening 

dimensionerad för en belastning motsvarande 50 000 pe (75 

g/p,d), behandling av slam från avloppsreningsverket, mindre 

avloppsreningsverk och enskilda brunnar i kommunen samt 

mellanlagring av slam vid avloppsreningsverket.  

Uppskjutande under en prövotid av avgörande av vilka slutliga 

villkor som ska gälla avseende utsläpp av syreförbrukande 

material (BOD7), fosfor, kväve samt bräddning av orenat 

avloppsvatten från reningsverket och tillhörande ledningsnät.  
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1999-11-17 Länsstyrelsen i 

Västra Götalands 

län 

Ändring av villkor och fastställande av slutliga villkor för Skene 

avloppsreningsverk i Marks kommun. 

Beslut att ändra villkor 5 och 6 i Länsstyrelsens beslut den 

1994-03-25 samt att avsluta prövotidsförfarandet gällande 

villkoren för utsläpp av syreförbrukande material (BOD7), 

fosfor, kväve samt bräddning av orenat avloppsvatten från 

reningsverk och tillhörande ledningsnät vid Skene 

avloppsreningsverk.  

 

Utöver besluten har även ett antal ändringsanmälningar gjorts, dessa omfattar huvudsakligen ledningsnätet i 

form av att fler pumpstationer och nya områden som ansluts till avloppsreningsverket. 

1.5 Samrådsprocessen 
Då den planerade verksamheten vid reningsverket är upptagen i 6 § Miljöbedömningsförordningen (SFS 

2017:966) över anläggningar som har en betydande miljöpåverkan genomförs inget undersökningssamråd.   

Avgränsningssamråd, avseende miljökonsekvensbeskrivningens utformning och innehåll, planeras 

genomföras enligt följande: 

• Samrådsmöte där Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöförvaltningen i Marks kommun samt 

Räddningstjänsten bjuds in. 

• Skriftligt samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer (förslagsvis Trafikverket, 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Viskans vattenråd) genom e-post.  

• Skriftligt samråd genom postutskick till fastighetsägare till närliggande fastigheter (inom ca 400 m från 

fastighetsgränsen för Håven 1:58). 

• Skriftligt samråd med allmänheten genom annonsering i dagstidningar.  

 

 

 

 



 

 

 

Sweco | Samrådsunderlag 

Uppdragsnummer: 30037870 

Datum: 2022-09-08   

 

 
7/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Plats och närmaste omgivning 
Skene avloppsreningsverk är lokaliserat inom fastigheten Håven 1:58, sydväst om Skene samhälle i Marks 

kommun, se Figur 2.1.  

 
Figur 2.1. Skene avloppsreningsverk (ARV) är lokaliserat sydväst om Skene samhälle på fastigheten Håven 1:58. 

 

Avloppsreningsverket ligger mellan Hedbovägen i norr och Viskan i söder, se Figur 2.2. Järnvägen går strax 

norr om Hedbovägen. Väg 41 går en bit söder om Viskan. 

De närmaste bostäderna är lokaliserade ca 90 meter öster om och ca 150 meter väster om 

avloppsreningsverket (mätt från verksamhetsområdets gräns, lila streckad linje i Figur 2.2).   

2. Lokalisering 
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Figur 2.2. Avloppsreningsverket ligger invid Viskan, mellan Hedbovägen och Väg 41. Järnvägen går strax norr om Hedbovägen. De 
närmaste bostäderna är markerade med gula symboler.  

2.2 Planförhållanden 
Gällande översiktsplan för Marks kommun antogs av kommunfullmäktige 2017-04-20 (Marks kommun, 

2022a). Avloppsreningsverket är markerat i vissa av översiktsplanens kartor över befintlig markanvändning 

(Marks kommun, 2017a). Avloppsreningsverket ligger inte inom utredningsområde för blandad bebyggelse 

eller utredningsområde för verksamheter. Avloppsreningsverket ligger inte inom Marks kommuns så kallade 

LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (Marks kommun, 2017b). Verksamheten bedöms 

således ligga i linje med översiktsplanen.  

Fastigheten som avloppsreningsverket är lokaliserad på är inte detaljplanelagd, se Figur 2.3.  Avståndet 

mellan avloppsreningsverket och den närmaste detaljplanelagda marken är drygt 100 meter. Närmaste 

detaljplanelagda område omfattar bostadsområdet Heden nordost om avloppsreningsverket.  

 
Figur 2.3. Utdrag ur Marks kommuns karttjänst ”Gällande detaljplaner i Marks kommun”. Rosa ytor är detaljplanelagda. Skene 
avloppsreningsverk och fastigheten Håven 1:58 har manuellt ritats in i kartan (markeringarna är ungefärliga). 
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3.1 Mark och geologi  
Fastigheten Håven 1:58 utgörs av både hårdgjorda ytor (asfalt och byggnader), gräsytor och träd/skog, se 

Figur 3.1. En del av fastighetsytan arrenderas ut av fastighetsägaren (kommunen) och används som 

betesmark för djur. Verksamhetsområdet (lila markering i Figur 3.1) är inhägnad med ett högt stängsel. 

 
Figur 3.1. Markanvändning inom fastigheten Håven 1:58. Fastighetsgränsen och verksamhetsområdets gräns är ungefärliga.   

 

Där Skene avloppsreningsverk är lokaliserat består jordarten av postglacial sand och bergarten utgörs av 

granodioritisk-granitisk gnejs. Jorddjupet uppskattas av SGU till 10-20 meter, se Figur 3.2. 

3. Omgivningsförhållanden 
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Figur 3.2. Utdrag ur SGU:s karttjänst Geokartan (SGU, 2022). 

Länsstyrelsernas identifiering och klassificering av potentiellt förorenade områden finns sammanställda i ett 

register kallat EBH-stödet (Länsstyrelserna, 2022). Enligt EBH-stödet är platsen där avloppsreningsverket 

ligger identifierad som potentiellt förorenad, men föroreningen är inte riskklassad. Avloppsreningsverket har 

legat på platsen sedan 1974. Det är inte känt att det har legat någon annan verksamhet på platsen tidigare, 

utan marken användes innan som åkermark/betesmark. 

3.2 Skyddade områden 

3.2.1 Naturmiljö 

Den södra/sydöstra kanten av fastigheten som avloppsreningsverket är lokaliserad på omfattas av 

riksintresse för Naturvård, se Figur 3.3. Riksintresseområdet är relativt stort och benämns Viskans och 

Surtans dalgång med Assbergsravinerna (ID: NRO 14171) (Skyddad natur, 2022). Värdena i 

riksintresseområdet utgörs bland annat av ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och med 

inslag av naturbetesmarker. Området utgörs delvis av artrika växtsamhällen och Viskan med Surtan, Hornån, 

Lillån och Iglabäcken utgör även lek- och uppväxtområde för lax och havsöring. Riksintressets förutsättningar 

för bevarande är bl.a. bibehållen eller förbättrad vattenkvalitet. 

Ett mindre naturreservat Lekvad (NRV-ID: 2001133) ligger ca 3 km nedströms avloppsreningsverket, vid 

Viskan, se Figur 3.3. På aktuell plats är Viskan strömmande och det finns ädellövskog på strandbrinkarna. 

Här låg ett kraftverk mellan år 1908 och 1927, men år 2000 revs dämmet ut och biotopförbättrande åtgärder 

utfördes. Området är även betydelsefullt för rörligt friluftsliv.  

Ungefär 1,2 km uppströms avloppsreningsverket finns naturreservatet Assbergs raviner (NRV-ID: 2000354) 

(Skyddad natur, 2022), se Figur 3.3. Naturreservatet utgörs av ett böljande ravinlandskap utmed Viskan.  

Det finns inga Natura 2000-områden i närheten. De närmaste är Stoms ås vid Hyssna (ca 9 km norrut) och 

Sju strömmar (ca 9 km söderut), båda skyddade enligt Art-och habitatdirektivet (SCI) (Skyddad natur, 2022).  
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Figur 3.3. Skyddade naturmiljöer i Skenes omgivning.  

3.2.2 Vattenskydd och strandskydd 

Det finns ett vattenskyddsområde kallat Skene (NRV-ID: 2012637) ca 750 m öster om (uppströms) 

avloppsreningsverket (Skyddad natur, 2022), se Figur 3.4.  

 
Figur 3.4. Vattenskyddsområde (VSO) i Skenes omgivning.   

 

Vattenskyddsområdet Björketorp (NRV-ID: 2012633) gäller en grundvattentäkt som är belägen vid Viskan 

drygt 8 km nedströms avloppsreningsverket, se Figur 3.5. Det är Marks kommun som är verksamhetsutövare 

för vattentäkten. Det finns inget ytterligare vattenskyddsområde som är beläget invid Viskan längre 

nedströms.  
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Figur 3.5. Vattenskyddsområden (VSO) på längre avstånd från Skene Avloppsreningsverk.  

Området inom 100 meter från Viskans strandlinje omfattas av strandskydd, se Figur 3.6. Syftet med 

strandskydd är att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till strandområden genom allemansrätten samt att 

bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet (Marks kommun, 2022b). Inom strandskyddsområde är det som 

regel förbjudet att vidta vissa åtgärder, men kommunen får ge dispens om åtgärden inte motverkar 

strandskyddets syften.  

 
Figur 3.6. Strandskydd i avloppsreningsverkets närhet.  
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3.2.3 Kulturmiljö 

Det finns inga kända fornlämningar inom aktuell fastighet (RAÄ, 2022). Det finns inga riksintressen för 

kulturmiljövård eller områden som är upptagna i kommunens kulturmiljöprogram i direkt anslutning till 

avloppsreningsverket. De närmaste kulturmiljöområdena är (Digital miljöatlas, 2022):  

• Område upptaget i kommunens kulturmiljöprogram: Tingshuset, ca 1 km norr om 

avloppsreningsverket. Området omfattar stadens K-märkta tingshus och dess närmsta omgivningar.  

• Riksintresse för kulturmiljövård: Öresten (ID: KP66), drygt 1,5 km söder om avloppsreningsverket 

utgörs av en befästningsmiljö med lämningar efter Örestens borganläggning samt odlingslandskap.  

• Riksintresse för kulturmiljövård: Viskastigen (ID: KP62), drygt 2,3 km söder om avloppsreningsverket. 

Viskastigen utgörs av vägsträckningar av olika karaktär, från stigar till brukningsvägar och lokala 

vägar, som historiskt haft stor betydelse för kommunikationerna mellan Hallandskusten och de 

västgötska centralbygderna. 

3.2.4 Friluftsliv 

Det finns inget riksintresse för friluftsliv eller rörligt friluftsliv i verksamhetens direkta närhet. 

3.2.5 Kommunikationer 

Järnvägen Viskadalsbanan (Borås-Varberg) omfattas av riksintresse för kommunikationer, se Figur 3.7. 

Järnvägen går parallellt med Hedbovägen, som i sin tur går längs med avloppsreningsverkets norra 

fastighetsgräns. Avståndet mellan avloppsreningsverket och järnvägen är ca 35 meter och avståndet mellan 

fastighetsgränsen och järnvägen är ca 20 meter.  

Väg 41 (Borås-Varberg) omfattas av riksintresse för väg, se Figur 3.7. Avståndet mellan avloppsreningsverket 

och vägen är ca 300 meter och mellan fastighetsgränsen och väg 41 är som kortast ca 130 meter. Väg 41 

nyttjas för en del av verksamheterna inkommande och utgående transporter, se avsnitt 6.4 Transporter.  

 
Figur 3.7. Riksintressen för kommunikationer i verksamhetens omgivning.  
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3.3 Vattenförekomster 

3.3.1 Ytvattenförekomster 

I avloppsreningsverkets omgivning finns flertalet statusklassade ytvattenförekomster, se Figur 3.8.  

Viskan (WA16316666) utgör recipient för avloppsreningsverket. Utöver Viskan bedöms ingen av 

ytvattenförekomsterna i figuren nedan påverkas av avloppsreningsverket, varför de inte behandlas vidare i 

samrådsunderlaget. 

 
Figur 3.8. Ytvattenförekomster i Skenes närhet.  

Viskan har en beslutad kvalitet som ska uppnås enligt Vattendirektivet (2000/60/EG). Vattenförekomsten är 

även ett utpekat fiskvatten (NFS 2001:54) med bestämmelser fastställda enligt förordning (SFS 2001:554) om 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

3.3.2 Grundvattenförekomster 

Det finns ingen grundvattenförekomst på aktuell fastighet. De närmaste är (se Figur 3.9): 

• Sand- och grusförekomsten Kinna-Skene (WA11446428), drygt 500 meter uppströms 

avloppsreningsverket.  

• Urbergsförekomsten Haby (WA50592220), drygt 1 km söder ut (inte invid Viskan).  

Ingen av grundvattenförekomsterna bedöms påverkas av avloppsreningsverket, varför de inte behandlas 

vidare i samrådsunderlaget. 
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Figur 3.9. Grundvattenförekomster i Skenes omgivning.  

3.4 Miljökvalitetsnormer (MKN) 
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.  

Enligt 5 kap. miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som 

människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas 

med utan fara för påtagliga olägenheter.  

Relevanta miljökvalitetsnormer för prövningen bedöms i dagsläget vara för ytvatten, omgivningsbuller samt 

utomhusluft. Miljökvalitetsnormer för ytvatten beskrivs nedan medan omgivningsbuller och luft beskrivs i 

kommande MKB. 

3.4.1 Ytvatten 
Recipient för behandlat avloppsvatten från reningsverket är Viskan (från Häggån till Slottsån) (WA16316666). 

I Tabell 3.1 anges MKN och status för vattenförekomsten. 

Tabell 3.1. Miljökvalitetsnormer och status för ytvattenförekomsten Viskan (från Häggån till Slottsån (WA16316666). Hämtat från 

Vatteninformationssystem Sverige 2022-03-04. 

 Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus 

MKN  
(Beslutade för 
förvaltningscykel 3, 
2017-2021) 

God ekologisk status 
2039. 

God kemisk ytvattenstatus. 
 
Undantag: Senare målår (2027) avseende PFOS 
(perfluoroktansulfonsyra och dess derivater). 
 
Undantag: Mindre stränga krav avseende bromerad 
difenyleter (PBDE) samt kvicksilver (Hg) och 
kvicksilverföreningar.  

Status 
ytvattenförekomst 

Måttlig. Uppnår ej god. 
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Skene avloppsreningsverk byggdes år 1974 och byggdes om år 1994 för kväverening. Vid verket 

omhändertas spillvattenavlopp från tätorterna Kinna, Skene, Örby, Fritsla, Berghem, Hyssna, Sätila och 

Ubbhult/Hägnen samt lakvatten från Skene Skog avfallsanläggning, avloppsslam från kommunens mindre 

avloppsreningsverk och från enskilda slambrunnar. Även industriavloppsvatten från ett antal textilindustrier0F

1 

avleds till avloppsreningsverket. 

Den uppmätta belastningen är betydligt lägre än vad nuvarande tillstånd medger, se avsnitt 4.1. För 

beskrivning av befintlig anläggning, se avsnitt 4.2. Skillnaderna mellan planerad verksamhet och befintlig 

verksamhet redovisas översiktligt i avsnitt 4.3. Recipient är Viskan, dit vattnet avleds via en utloppsledning 

och ett dike, se avsnitt 4.2.3.  

4.1 Tillståndsgiven och uppmätt belastning 
Befintligt tillstånd från år 1994 innefattar mottagning och behandling av avloppsvatten genom mekanisk, 

biologisk och kemisk rening, dimensionerad för en belastning motsvarande 50 000 pe (75 g BOD/p,d). Den 

uppmätta belastningen på avloppsreningsverket är betydligt lägre än vad tillståndet medger, se Tabell 4.1. 

Antalet anslutna fysiska personer är i dagsläget ca 20 400 stycken. Textilindustriavloppet stod under år 2021 

för ca 1 900 pe utslaget under hela året, respektive för ca 3 000 pe under pågående textilproduktion (beräknat 

på 230 driftdygn).  

Tabell 4.1.Belastning på Skene avloppsreningsverk de senaste fem åren (källa: miljörapporter). Siffrorna är avrundade. 

Befintlig verksamhet 

Parameter 
Dimensionerad 
belastning 

Årsmedelbelastning 
Medel 

2017 2018 2019 2020 2021 

pe* 50 000 12 800 10 300 9 500 10 200 12 700 11 100 

Max GVB 
inkommande** 
(pe) 

- 21 285 18 004 15 515 16 552 19 200 18 100 

Flöde (m3/dygn) - 9 900 8 600 10 300 10 600 10 900 10 100 

BOD7 (kg/dygn) 3 750 900 720 660 720 890 780 

Fosfor (kg/dygn) 80 33 28 31 28 33 31 

Kväve (kg/dygn) 400 220 200 210 210 230 214 

Tillskottsvatten - 66 % 63 % 68 % 69 % 70 % 67 % 
* Tillståndsgiven dimensionerande belastning baseras på 1 pe = 75 g BOD7/dygn. Uppmätt årsmedelbelastning baseras på 1 pe = 70 g 
BOD7/dygn. 
** Max GVB inkommande utifrån den 90:e percentilen.  

 

  

 
1 Anslutna textilindustrier är AB Ludvig Svensson, Almedahl AB, Kinnalin Tapet & Logistik AB/Garnfärgeriet C Hedström AB och Sjuhäradsbygdens färgeri 

AB. 

4. Verksamhetsbeskrivning 
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I planerad verksamhet kommer avloppsreningsverket dimensioneras för en årsmedelbelastning på 25 000 pe, 

se Tabell 4.2. Den baseras på befolkningsprognos för kommunen, förväntad ökad anslutningsgrad till Skene 

avloppsreningsverk samt åtgärder kopplade till nuvarande bräddning på ledningsnätet. 

Tabell 4.2. Dimensionerande belastning i planerad verksamhet. 

Planerad verksamhet 

Parameter 
Dimensionerande 
belastning 

pe* 25 000 

Max GVB 
tätbebyggelse (pe)** 

32 000 

Flöde (m3/dygn) 13 000 

Qdim (m3/h) 640 

Qmax biosteg (m3/h) 1 200 

Qmax total (m3/h) 1 700 

BOD7 (kg/dygn) 1 750 

Fosfor (kg/dygn) 50 

Kväve (kg/dygn) 350 
* Dimensionerande belastning baserad på 1 pe = 70 g BOD7/dygn. 
** Sannolikt överskattad med ca 5 000 pe, p.g.a. historisk ”dubbelberäkning” av hushåll med enskilda avloppsbrunnar.  

4.2 Befintlig process för behandling av avloppsvatten 

4.2.1 Avloppsvattenrening 

Vid befintligt avloppsreningsverk behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt:  

• Den mekaniska reningen består av rensgaller, renstvätt, sandfång, sandtvätt samt försedimentering.  

• Den biologiska reningen består av biobädd, aktiv slamanläggning med luftnings- och anoxsteg för 

kvävereduktion samt mellansedimentering.  

• Den kemiska reningen består av inblandningsfack, flockningskammare och avslutningsvis ett 

flotationssteg. 

Avloppsvattnet uppfordras i inloppspumpstationen och leds därefter genom verket med självfall, bortsett från 

flödet till biobädden som pumpas. 

Processen illustreras i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Processutformning av vattendelen vid befintligt avloppsreningsverk.  
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Inloppspumpstation 

Inkommande avloppsvatten pumpas med så kallade snäckpumpar till gallerkanal. En av pumparna är 

kapacitetsreglerad med frekvensomformare, vilket gör att det erhålls ett jämnt inflöde till avloppsreningsverket.  

Mekanisk rening 

Det inkommande avloppsvattnet rensas i ett fingaller. I gallret avskiljs trasor och andra grova partiklar. Avskilt 

gallerrens tvättas, komprimeras och skruvas till ett avfallskärl. 

Från fingallret leds vattnet vidare till ett luftat sandfång, där sand och annat tungt partikulärt material avskiljs, 

för att minska slitaget på efterföljande pumpar och övrig mekanisk utrustning. Sandfånget luftas kontinuerligt 

och lufttillförseln regleras manuellt. Avskild sand (mycket liten mängd) tvättas och samlas upp i ett mindre 

kärl. 

Det mekaniskt behandlade avloppsvattnet fördelas över två försedimenteringsbassänger. I dessa avskiljs 

sedimenterbar substans, vilket bildar primärslam. Reduktionen av organisk substans över försedimenteringen 

är normalt ca 30 %. Detta pumpas till förtjockning. 

Biologisk behandling 

Vid Skene avloppsreningsverk sker den biologiska behandlingen dels i en biobädd, dels i ett aktivslamsystem 

med aeroba (syresatta, luftade) och anoxiska (syrefattiga, oluftade) zoner. 

Till biobädden pumpas en delström och där sker nitrifikation (ammoniumkväve omvandlas till nitrit och nitrat) 

genom att vattnet syresätts över ett bärarmaterial med biofilm. 

Efter biobädden blandas det nitratrika vattnet med vatten från det mekaniska reningssteget, vilket innehåller 

organiskt material (intern kolkälla för nästa steg). 

Vattnet går vidare till anoxzonen där returslam blandas in och denitrifikation sker. Nitratkvävet omvandlas till 

fritt gasformigt kväve under syrefattiga förhållanden. 

I den efterföljande luftade bassängen (aeroba bassängen) sker en nitrifikation av det ammonium som finns i 

vatten som förbileddes biobädden. Genom luftningen bryts även resterande organiskt material ned så att låga 

BOD7- och COD-värden erhålls. 

Efter den aeroba zonen följer två bassänger utan luftare, där viss efterdenitrifikation sker.  

Kvävereduktionen över hela avloppsreningsverket har varit i storleksordningen 55-60% de senaste åren, 

varför det kan antas att kvävereduktionen i biosteget är i storleksordningen 40-45% (kvävereduktionen i 

försedimenteringen är normalt ca 15%). 

Efter detta biosteg finns en mellansedimentering, där större delen av slammet pumpas tillbaka som returslam 

till den oluftade (anoxa) zonen. En slammängd motsvarande tillväxten av slam tas ut som ett överskottsslam 

och behandlas enligt avsnitt 4.2.2. 

Kemisk fällning 

Det biologiskt behandlade vattnet förs till en bassäng där kemikalier tillsätts. Som fällningskemikalie används 

polyaluminiumklorid. Därefter leds vattnet till flotationsanläggningen. I den första delen av flotationssteget sker 

långsam omrörning, och här bildar kemikalien flockar tillsammans med föroreningspartiklarna. Med hjälp av 

dispersionsvatten avskiljs flocken i bassängens andra del, där den stiger till ytan varpå kemslammet skrapas 

av och förs till kemslamlagret. Bottenslam samlas upp med hjälp av bottenskrapor.  

Det färdigbehandlade vattnet leds till recipienten Viskan via utloppsledning och dike, se avsnitt 4.2.3. 
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4.2.2 Slambehandling 

Slam uppkommer vid tre ställen i reningsprocessen: 

• Primärslam uppkommer i försedimenteringen. Primärslammet förtjockas i en primärslamförtjockare. 

Det förtjockade primärslammet kan pumpas till två blandslamlager. Klarfasen från 

primärslamförtjockaren förs tillbaka till reningsprocessens aktivslamsteg 

 

• Bioslam uppkommer i det biologiska reningssteget och avskiljs i mellansedimenteringen för att sedan 

förtjockas. En viss del av bioslammet går tillbaka till aktivslamsteget (kallat returslam). Avskilt bioslam 

förtjockas med hjälp av flotation och pumpas till blandslamlagret.  

 

• Kemslam uppkommer i flotationssteget i första hand som ytslam och även bottenslam. Kemslammet 

pumpas utan förtjockning först till kemslamlagret och sedan vidare till blandslamlagret. 

 

Blandslammet (som består av en blandning av de tre sorternas slam) avvattnas med tillsats av polymer i 

centrifug. Rejektvatten från avvattningen behandlas biologiskt. 

Det avvattnade blandslammet skruvas till täckta containers, där det lagras i väntan på att ett externt 

transportbolag transporterar det till vidare behandling. År 2021 hämtades slammet av LBC Borås AB, vilka 

transporterade det till Borås Energi & Miljö för rötning på Sobacken. 

Ny anläggning för slamavvattning uppfördes 2018 vilket inneburit bättre driftförhållanden, effektivare 

avvattning och mindre lukt. 

4.2.3 Utloppsledning och utsläppspunkt 

Viskan utgör recipient för avloppsreningsverket. Behandlat avloppsvatten leds genom självfall från 

avloppsreningsverket i en ledning (grön i Figur 4.2), vilken mynnar i ett öppet dike. Diket är konstgjort och 

slänterna utgörs av natursten. Diket mynnar i sin tur i recipienten Viskan. Mynningen är i form av ett litet 

”delta”. Till utloppsledningen ansluter även en bräddledning, dit bräddavloppsvatten leds i händelse av 

bräddning vid avloppsreningsverket. 

 
Figur 4.2. Utloppsledningen från Skene avloppsreningsverk mynnar i ett dike som i sin tur mynnar i recipienten Viskan.   
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4.2.4 Bräddning vid avloppsreningsverket 

Bräddning från avloppsreningsverket förekommer i mycket begränsad omfattning. Det uppstår i praktiken 

endast vid planerade driftstopp samt vid sällsynta strömavbrott och bräddvattnet leds då via en bräddledning 

till utloppsledningen från avloppsreningsverket. Provtagning och mätning av bräddflödet sker. 

Att bräddningen vid avloppsreningsverket är så liten, trots ett stort inläckage av grundvatten och dagvatten i 

ledningsnätet, beror på att nätets kapacitet är begränsad och därför uppstår bräddning i första hand vid 

pumpstationerna. 

Vid extrema flödestoppar kan det hända att processen i avloppsreningsverket störs, men kommunen har ändå 

valt att leda in höga flöden till verket framför att brädda.  

4.2.5 Styr- och driftövervakning 

Avloppsreningsverket är helautomatiserat och styrs av flöden, nivåer, halter, tryck, tid etc. Optimering sker 

fortlöpande. Driftövervakning sker bland annat med hjälp av automatgenererade rapporter och diagram samt 

genom att all betydelsefull utrustning är försedd med larm. Driftjournal förs digitalt genom automatisk 

överföring av data från övervakningssystemet men även manuell inmatning som görs av ordinarie personal 

och beredskapspersonal. I journalen noteras avläsningar, driftstörningar och analysresultat från driftkontroll. 

4.3 Planerad process för behandling av 
avloppsreningsvatten i planerad verksamhet 

Processutformningen som tagits fram av kommunens anlitade processleverantör inför ombyggnaden beskrivs 

nedan. 

Även i planerat avloppsreningsverk kommer avloppsvattnet behandlas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. I 

planerad verksamhet avser Marks kommun att justera reningsprocessen vid avloppsreningsverket på ett antal 

delar jämfört med befintlig anläggning. De delar som förändras i planerad verksamhet är: 

• Biobädden utgår (rivs).  

• Aktivslamsteget kompletteras med bärarmaterial i en sidoström.  

• Tomma volymer i bassängblocket tas i bruk.  

• Det flöde som överstiger avloppsreningsverkets biologiska reningskapacitet hanteras genom 

magasinering.  

Den planerade processen illustreras i form av ett blockschema i Figur 4.3. 

 
 

Figur 4.3. Föreslagen processutformning för planerad verksamhet. 

Den planerade utformningen innebär att det inte behöver byggas nya bassänger för den planerade 

verksamheten. I det fall nya bassänger ändå skulle behövas så finns det plats inom fastigheten för detta. 
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4.3.1 Avloppsvattenrening 

Mekanisk rening 

Befintlig inloppsdel avses att behållas i planerad verksamhet, d.v.s. inloppspumpar, rensgaller (med renstvätt 

och renspress), sandfång (med sandtvätt), förluftning och försedimentering.  

Biologisk rening 

Från försedimenteringen kommer vattnet ledas till den biologiska reningsprocessen. I denna ska vattnets 

innehåll av organiska ämnen (BOD/COD), kväve (N) och fosfor (P) reduceras. Den biologiska 

reningsprocessen kompletteras med en IFAS-process, som är en kombination av en aktivslamprocess och en 

MBBR-process, innehållande bärarmaterial i plast. Processteget inryms inom befintliga, idag outnyttjade 

bassänger. 

På bärarmaterialet skapas en skyddad zon, där långsamtväxande nitrifierare kan växa, varpå en väsentlig del 

av nitrifikationen sker över bärarsteget. I det suspenderade slammet sker denitrifikation, reducering av BOD 

samt en viss del av nitrifikationen.  

Befintliga anox-zoner och luftningsbassänger kommer att ingå i den planerade processlösningen. Befintlig 

biobädd planeras däremot att tas ur drift.  

Den biologiska reningsprocessen kommer att inkludera flexzoner som kan drivas antingen luftat eller oluftat, 

beroende på vilket behov som finns, vilket gör processen mer anpassningsbar till olika driftsförhållanden.  

Den biologiska reningsprocessen byggs om så att den första delen av biolinjen utformas som parallella linjer, 

för att underlätta för framtida underhåll i bassängerna.  

Mellansedimenteringarna drivs vidare på samma sätt som i befintlig verksamhet.  

Kemisk rening 

Den kemiska reningen drivs vidare på samma sätt som i befintlig verksamhet. 

Högflödesbehandling 

Om flödet överstiger 1 200 m3/h kan det biologiska reningssteget inte fungera optimalt, därför ska de 

överstigande flödena (maximalt 500 m3/h) hanteras genom att, efter rensgaller och sandfång, leda 

överstigande flöden till ett bräddvattenmagasin där det lagras (varvid sedimentering sker) för att sedan 

pumpas tillbaka till processen vid lägre flöde. Om magasinet blir fullt kommer bräddning kunna ske. Mängden 

bräddat vatten förväntas inte att bli större än idag. Bräddvattenmagasinet ska utformas så att det i framtiden 

kan byggas om till en bräddvattenreningsprocess om flödena ökar så mycket så att det krävs. 

Slambehandling 

Befintlig slamhantering, som färdigställdes 2018, kommer att drivas vidare med samma funktion i planerad 

verksamhet. 

4.3.2 Utloppsledning och utsläppspunkt 

Efter flödesmätning och provtagning kommer allt avloppsvatten ledas vidare till recipient, på samma vis som i 

befintlig verksamhet. 

4.4 Ledningsnät och pumpstationer 
Avloppsledningsnätet i Kinna, Skene, Örby, Berghem, Fritsla, Hyssna, Sätila och Ubbhult/Hägnen består i 

huvudsak av ett duplikat ledningssystem, vilket innebär att spillvatten och dagvatten avleds i separata 

ledningar och endast spillvatten går reningsverket.  
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Spillvattennätets längd är totalt ca 310 km. De flesta ledningarna är av betong, men det finns även en del 

plaströr. Vid nyläggning av ledningar används numera ofta plaströr. 

Avloppsvattnet avleds via 56 avloppspumpstationer. Pumpstationerna är försedda med larm som varnar vid 

bräddning. Bräddning kan ske till Viskan, Häggån, Storån, Lyngern samt Surtan via 59 nödbräddavlopp. 

Volymmätning med flödesmätare sker i nio pumpstationer. Vid övriga punkter registreras tid och frekvens för 

bräddningarna. Av de pumpstationer som är belägna nära Viskan och Häggån är flertalet försedda med 

backventiler (WAPRO) för att förhindra att åvatten rinner in till pumpstationerna vid högt vattenstånd.  

Under de senaste åren har överföringsledningar anlagts genom nordvästra delarna av Marks kommun och 

därmed har flera äldre kommunala avloppsreningsverk lagts ner. Syftet har också varit att bygga ut 

kommunalt vatten och avlopp till områden med enskilda avloppsanläggningar. Överföringsledningarna innebär 

att en större andel av kommunens avloppsvatten nu avleds till Skene Avloppsreningsverk.  

Dagvattnet leds i huvudsak direkt till recipienten via dagvattenledningar, men felkopplingar och inläckage gör 

att avloppsreningsverket belastas av en hög andel tillskottsvatten. Kommunen arbetar löpande med att 

identifiera och åtgärda platser på ledningsnätet där tillskottsvatten tar sig in i spillvattennätet.  

4.5 Drifttider och personal 
Avloppsreningsverkets reningsprocess pågår dygnet runt, alla dagar i veckan. Personal finns på plats kl 7-16 

under vardagar, under övrig tid finns personal i beredskap. Även i planerad verksamhet kommer 

reningsprocessen pågå dygnet runt och bemanningen av avloppsreningsverket förväntas vara ungefär 

desamma i planerad verksamhet som i befintlig verksamhet.  
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5.1 Nollalternativ 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 35§ miljöbalken (1998:808) innehålla uppgifter om hur 

rådande miljöförhållanden förväntas utvecklas om den sökta verksamheten inte kommer till stånd. Detta kallas 

nollalternativ.  

Avloppsreningsverket har funnits på platsen sedan 1974 och nu gällande tillstånd meddelades 1994. 

Avloppsreningsverket är nu i behov av processupprustning, framför allt avseende kvävereningen. Marks 

kommun bedömer att renovering och ombyggnation av verket ryms inom befintligt tillstånd och ingår därmed i 

såväl nollalternativet som i sökt verksamhet. Tillsynsmyndigheten har uttryckt att verksamheten bör ompröva 

sitt tillstånd. Marks kommun väljer därför att söka nytt tillstånd i samband med den planerade renoveringen 

och ombyggnationen av avloppsreningsverket. Viss del av renoveringsarbetet påbörjas under våren år 2023 

och hanteras då genom anmälan. 

Befintligt tillstånd innefattar mottagning och behandling av avloppsvatten genom mekanisk, biologisk och 

kemisk rening. Avloppsreningsverket är dimensionerat för en belastning motsvarande 50 000 pe. Den 

uppmätta belastningen på avloppsreningsverket är betydligt lägre än vad tillståndet medger. Nollalternativets 

förväntade belastning beräknas därför utifrån dagens totala BOD7-belastning med ett påslag för förväntad 

befolkningsökning samt påkoppling av verksamheter. Totalt beräknas den dimensionerande belastningen för 

nollalternativet vara 25 000 pe. Det bedöms därigenom inte föreligga någon större skillnad mellan 

nollalternativet och sökt verksamhet. 

5.2 Alternativ lokalisering 
Eftersom verksamheten har lång kontinuitet på platsen och kommunens avloppsnät är anpassat efter 

nuvarande lokalisering anses det inte vara miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att omlokalisera 

avloppsreningsverket till en ny plats. En omlokalisering skulle innebära nytt markanspråk, återställande av 

den mark som idag används för verksamheten, utbyggnad av avloppsnätet samt förläggning av ny 

utloppsledning. Lokaliseringen ligger i linje med kommunens översiktsplan och kommunen ser inte något 

behov av en omlokalisering. Mot bakgrund av detta avses inte att göra någon vidare utredning av alternativ 

lokalisering av verksamheten.  

5.3 Alternativ utformning 
Alternativ utformning samt alternativa tekniker, skyddsåtgärder etc. (enligt 17 § p1 och p3 miljöbedömnings-

förordningen) kommer att beskrivas i MKB. 

5. Alternativ 
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Utredningar gällande den planerade verksamheten pågår. Miljöpåverkans omfattning beror på hur 

anläggningen detaljutformas och kommande tillståndsgivna utsläppsvillkor. I avsnitt 6.1 – 6.9 redovisas 

preliminär identifierad miljöpåverkan.  

Verksamhetens huvudsakliga miljöaspekter bedöms vara: 

• Utsläpp till vatten. 

• Hushållning med naturresurser (energi, vatten och kemiska produkter). 

• Avfallshantering. 

• Transporter (inklusive buller och utsläpp till luft från transporter). 

6.1 Utsläpp till vatten 

6.1.1 Processavloppsvatten, befintlig verksamhet 

Behandlat avloppsvatten samt vatten som bräddas vid avloppsreningsverket avleds till Viskan. I Skene 

avloppsreningsverks befintliga tillstånd finns utsläppsvillkor (årsmedelvärden och kvartalsmedelvärden) för 

utsläpp från avloppsreningsverket inklusive bräddning från avloppsreningsverket. I Tabell 6.1 anges villkoren 

och halter för de senaste fem åren.  

Tabell 6.1. Villkor, utsläppshalter (mg/L) och utsläppsmängder (ton/år) från avloppsreningsverket inklusive bräddning (vid 
avloppsreningsverket) för de senaste fem åren.  

Utsläpp vid reningsverket, inklusive bräddning 

Parameter Enhet 
Villkor i  
befintligt tillstånd 

År 
Medel 

2017 2018 2019 2020 2021 

Fosfor (mg/l) 0,4 (årsmedel, gränsv.) 
0,3 (kvartalsmedel, riktv.) 

0,20 
0,16-0,27 

0,22 
0,18-0,26 

0,18 
0,13-0,27 

0,16 
0,11-0,23 

0,18 
0,14-0,30 

0,19 
- 

(ton/år) - 0,73 0,69 0,67 0,61 0,70 0,68 

BOD7 (mg/l)* 10 (årsmedel, gränsv.) 
10 (kvartalsmedel, riktv.) 

3,1 
<3 till 4,1 

3,5 
<3 till 4,6 

<3 
< 3 till 3,9 

<3 
<3 till 4,2 

<3 
<3 till 3,7 

<3 
- 

(ton/år) - 15 14 13 14 15 14 

Kväve (mg/l) 15 (årsmedel, riktv.) 
- 

6,9 
 

8,8 
 

8,6 
 

8,0 
 

8,6 8,2 
- 

(ton/år) - 25 27 32 31 34 30 

* Labbets detektionsgräns är 3 mg/l. 

Vid överbelastning eller driftstörningar, t.ex. orsakade av strömavbrott, kan det hända att vatten bräddas vid 

avloppsreningsverket eller på ledningsnätet och vid pumpstationer. Medelvärde för volym bräddvatten över de 

senaste fem åren redovisas i Tabell 6.2. 
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Tabell 6.2. Bräddning vid avloppsreningsverket samt på ledningsnätet och vid pumpstationer under de senaste fem åren (källa: 

miljörapporter). Siffrorna är avrundade. 

Bräddning 

 Medelvärde  
år 2017-2021 

Bräddning vid 
avloppsreningsverket (m3) 

3 500 

Bräddning på ledningsnät 
och pumpstationer (m3) 

94 000 

 

Skyddsåtgärder: Övervakning av processen och provtagning sker kontinuerligt för att säkerställa att 

reningsprocessen fungerar som den ska och att villkoren innehålls. 

Kommunen arbetar löpande med att identifiera och åtgärda platser på ledningsnätet där tillskottsvatten tar sig 

in i spillvattennätet, för att minska risken för höga flöden som kan ge upphov till bräddning. 

6.1.2 Recipientpåverkan, befintligt och planerad verksamhet 

En recipientutredning har genomförts för att fastställa på vilket sätt det är möjligt att bygga om 

avloppsreningsverket givet vattenförekomstens status och beslutade miljökvalitetsnormer 1F

2. Utredningen har 

omfattat befintlig verksamhets utsläpp i form av årsmedelvärden för 2017-2021 (scenario A) och ett framtida 

scenario med dimensionerande medelflöde och utsläppshalter i nivå med verksamhetens nuvarande villkor 

(scenario B). Det senare syftar till att redan i detta skede undersöka vilken recipientpåverkan planerad 

verksamhet skulle kunna medföra i ett ”worst case-scenario”, motsvarande fullt nyttjande av verksamhetens 

gällande utsläppsvillkor.  

I recipientutredningen har befintlig verksamhet (scenario A) och scenario B jämförts avseende 

kvalitetsfaktorerna näringsämnen, särskilt förorenade ämnen (ammoniak och metaller) och prioriterade ämnen 

(metaller, PFOS). Skillnaden har därefter analyserats för att bedöma om scenario B riskerar att sänka 

statusklassningen i vattenförekomsten på kvalitetsfaktornivå. I Tabell 6.3 redovisas de viktigaste skillnaderna 

mellan befintlig verksamhet (scenario A) och scenario B.  

Tabell 6.3. Utsläppsvillkor, uppmätta halter för befintlig verksamhet (scenario A) samt beräkning för scenario B.  

Parameter Enhet 
Gällande villkor, 

årsmedel, 
gränsvärden 

Scenario A: Befintlig 
verksamhet, 

årsmedel (2017-2021) 
Scenario B 

BOD7 mg/l 10 2,8 10 

ton/år      - 10 47 

Fosfor, Ptot mg/l 0,4 0,19 0,4 

ton/år - 0,7 1,9 

Kväve, Ntot mg/l 15 8,2 15 

ton/år - 30 71 

Flöde m3/dygn - 10 100 13 000 

pe st 50 000 11 100 25 000 

Slutsatsen i recipientbedömningen är att scenario B inte riskerar att förändra gällande klassificeringar av de 

bedömda kvalitetsfaktorerna näringsämnen, särskilt förorenade ämnen (ammoniak och metaller) och 

prioriterade ämnen (metaller). Slutsatsen gällande det prioriterade ämnet PFOS är att Skene ARV är en 

mindre punktkälla.  

Scenario B:s påverkan på kvalitetsfaktornivå har bedömts utifrån icke-försämringskravet, det vill säga om 

någon av vattenförekomstens kvalitetsfaktorer byter statusklass. Genomförda beräkningar visar att scenario B 

ger utsläppshalter som är inom recipientens nuvarande klassificering för kvalitetsfaktorn näringsämnen. 

 
2 Recipientutredningen kommer biläggas ansökan. I samrådsunderlaget sammanfattas resultatet från utredningen.   
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När det gäller villkor för den planerade verksamheten visar alltså recipientutredningen att det är möjligt att 

driva avloppsreningsverket med nuvarande villkor och framtida flöden, utan att klassificeringen försämras. 

Den planerade processförändringen har som målsättning att klara eventuella kommande villkor på 0,3 mg/l för 

fosfor, 10 mg/l för kväve och 10 mg/l för BOD7, men kommunen väljer att inte lämna förslag på villkor i 

samrådsskedet.  

6.1.3 Sanitärt spillvatten 

Mindre mängder sanitärt spillvatten genereras i verksamhetens personalutrymmen. Det sanitära spillvattnet 

avleds till inkommande ledning till avloppsreningsverket och genomgår samma behandling som övrigt 

kommunalt spillvatten.  

Mängden sanitärt spillvatten som genereras i verksamheten förväntas vara liten även i planerad verksamhet 

och det avses avledas på samma sätt även i fortsättningen.   

Skyddsåtgärder: Inga särskilda skyddsåtgärder är planerade avseende sanitärt spillvatten. 

6.1.4 Dagvatten 

Dagvatten genereras inom verksamheten när nederbörd faller på hårdgjorda ytor som asfalt, betong och 

byggnaders tak. Dagvattnet samlas upp i ledningar och avleds separat till Viskan utan fördröjning. 

Den hårdgjorda ytan förväntas vara ungefär lika stor i planerad verksamhet som i befintlig verksamhet. Det 

bedöms bli marginella skillnader avseende dagvattenmängd i planerad verksamhet jämfört med idag. 

Dagvattnet kommer att fortsatt avledas på samma sätt som idag i separat ledning, utan fördröjning, till Viskan. 

Skyddsåtgärder: Inga särskilda skyddsåtgärder är planerade avseende dagvatten. 

6.2 Hushållning med naturresurser 
Planerad verksamhet förutsätter användning av naturresurser, så som energi, vatten och kemiska produkter.  

6.2.1 Energianvändning 

El används för drift av reningsprocessen, belysning och uppvärmning, se Tabell 6.4. Sedan 2022-01-01 köper 

kommunen in el från förnybara källor. Det finns solceller på den nya avvattningsbyggnaden för slam, vilka 

producerar en del el.  

Tabell 6.4. Energianvändning (inköpt el) i verksamheten de senaste fem åren (källa: miljörapporter). Siffrorna är avrundade. 

Energianvändning 

 Medelvärde  
år 2017-2021 

kWh/år 1 822 000 

kWh/m3 0,50 

kWh/pe 165 

kWh/ton BOD7 6 505 

 

Underhållsarbete och mindre upprustningar av verksamheten sker löpande. Många av dessa åtgärder bidrar 

till energieffektivisering. Under 2021 installerades exempelvis två nya pumpar vid avloppspumpstation 

Näringsbro, vilka är mer energieffektiva än de gamla pumparna.  

Uppströmsarbete som minskar mängden tillskottsvatten som belastar verket bidrar till energihushållning 

eftersom det reducerar volymen avloppsvatten som behandlas vid reningsverket.    

Då en större mängd avloppsvatten kommer att behandlas årligen i planerad verksamhet än i befintlig 

verksamhet, kommer den totala energianvändningen vid avloppsreningsverket att öka. Den nya anläggningen 

kommer att utformas för att bli mer energieffektiv, varpå energianvändningen per behandlad mängd 



 

 

 

Sweco | Samrådsunderlag 

Uppdragsnummer: 30037870 

Datum: 2022-09-08   

 

 
27/34 

avloppsvatten förväntas bli något mindre än idag. Solceller kommer att placeras på delar av huvudbyggnaden 

i planerad verksamhet, vilka kommer att bidra till att reducera mängden inköpt el.  

Skyddsåtgärder: Den nya processlösningen utformas för att vara så effektiv som möjligt vad gäller 

energianvändning, och fler solceller kommer att installeras. I övrigt planeras inte för några särskilda 

skyddsåtgärder. 

6.2.2 Vattenanvändning 

Kommunalt dricksvatten används i processen vid avloppsreningsverket för utblandning av polymerer samt för 

spolning. Vatten används även för personalens hygienändamål och för städning. Användningen av 

kommunalt dricksvatten uppgår till ungefär 2 150 m3 per år i befintlig verksamhet. I planerad verksamhet 

förväntas vattenanvändningen bli något större än idag, då den större volymen behandlat avloppsvatten 

troligen innebär mer behov av spolning.  

Skyddsåtgärder: Den nya processlösningen utformas för att vara effektiv i många avseenden, bl.a. vad gäller 

vattenanvändning. I övrigt planeras inte för några särskilda skyddsåtgärder.  

6.2.3 Kemikalieanvändning och -hantering 

I verksamheten används processkemikalier enligt Tabell 6.5. Under år 2021 användes Ekoflock 90 från 

Feralco som fällningskemikalie, vilken är en polyaluminiumkloridlösning och polymer av sorten Eka PAM 

C2402 användes vid slamavvattningen. Fällningskemikalien Ekoflock 90 är klassificerad som irriterande.  

Tabell 6.5. Användning av processkemikalier i verksamheten de senaste fem åren (källa: miljörapporter).  

Kemikalieanvändning, processkemikalier 

 
Medelvärde  

år 2017-2021 

Fällningskemikalie Ekoflock (ton/år) 465 

Fällningskemikalie 
Polyaluminiumklorid (ml/m3) 

93 

Dosering aluminium (ton/år) 42 

Dosering aluminium (g/m3) 11 

Dosering aluminium (g/g P-red) 4,1 

Polymer till centrifug (ton/år) 1,9 

Förbrukning polymer (kg/ton TS) 2,0 

 

Utöver processkemikalierna, angivna ovan, används andra förbrukningskemikalier i små mängder, dels för 

processutrustningen (t ex smörjoljor) och dels för underhåll av lokaler (t ex städkemikalier). 

Ecoonline används för verksamhetens dokumentation av kemikalier, t ex kemikalielistor och riskbedömningar. 

Fällningskemikalie förvaras i två glasfiberarmerade plasttankar, en vars volym uppgår till 35 m3 och en till 15 

m3. Båda tankarna är invallade. Polymer förvaras i anslutning till slamcentrifug. Övriga kemikalier förvaras i ett 

särskilt förråd. 

Då mer avloppsvatten kommer att behandlas i planerad verksamhet än i befintlig verksamhet, kommer den 

totala kemikalieanvändningen vid avloppsreningsverket att öka. Kemikalieanvändningen per behandlad 

mängd avloppsvatten förväntas dock bli ungefär samma i planerad verksamhet som i befintlig verksamhet.  

Skyddsåtgärder: Processkemikalierna doseras automatiskt (flödesstyrt) i befintligt reningsverk och kommer 

att göra det även i planerad verksamhet. Risk för feldosering bedöms således inte föreligga. Däremot kan 

oavsiktligt spill ske i samband med påfyllning från tankbil till kemikalietankar på avloppsreningsverket, men 

det finns inte någon dagvattenbrunn invid kemikalietankarna. Invallningen av fällningskemikalietankarna 

rymmer idag inte hela tankvolymen, men invallningen har ett avlopp som gör att en del av 

omröringsbassängen blir en extra invallningsvolym i händelse av spill. Omröringsbassängen stängs av direkt 

vid utslag på pH-mätare. Omröringen avbryts och då sjunker fällningskemikalien till botten.  
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Även i planerad verksamhet kommer dosering av processkemikalier att ske automatiskt och 

kemikalietankarna kommer att vara invallade på motsvarande sätt som idag eller bättre.  

6.3 Avfallshantering 
Vid avloppsreningsverket genereras avfall, se Tabell 6.6. Rens och brännbart avfall går till förbränning. Slam 

går till rötning. I Skene avloppsreningsverks befintliga tillstånd finns villkor om att slam som riktvärde ska 

avvattnas till en torrsubstans (TS) av minst 25 % som medelvärde för ett kalenderår om kompostering inte 

sker (om kompostering sker gäller minst 20 % TS).  

Tabell 6.6. Genererat avfall i verksamheten de senaste fem åren (källa: miljörapporter). Siffrorna är avrundade. 

Avfall 

Avfallstyp EWC-kod 
Medelvärde  

år 2017-2021 

Slam (ton) 19 08 05 3 350 (24 % TS*) 

Rens (ton) 19 08 01 18 

Brännbart (ton) 19 08 99 3,5 
* I medelvärdet ingår både år då kompostering skett och år utan kompostering.  

Farligt avfall uppkommer i mindre mängder, se Tabell 6.7, vilket hämtas av externt avfallsbolags miljöbil en 

gång årligen. I väntan på upphämtning förvaras farligt avfall i ett plåtskåp med uppsamlingsbehållare. 

Tabell 6.7. Genererat farligt avfall i verksamheten de senaste fem åren (källa: miljörapporter). Siffrorna avser bortkörd mängd avfall, inom 
parentes anges det medelvärde som erhålls om lagrad mängd i verksamheten 2021-12-31 inkluderas.  För avfallsslagen sprayburkar 
samt lysrör skiljer sig enheten för år 2017 från övriga år, varpå siffrorna för 2017 uteslutits vid beräkning av medelvärde för dessa 
avfallsslag. 

Farligt avfall 

Avfallstyp EWC-kod 
Medelvärde  

år 2017-2021 

Sprayburkar  15 01 10* 19 st (24 st) 

Lysrör  20 01 21* 21 st (29 st) 

Elskrot  20 01 35* 42 kg (57 kg) 

Småbatterier  20 01 33* 11 kg (13 kg) 

Spillolja  13 02 05* 28 L (112 L) 

Oljefilter  16 01 07* 0 (12 kg) 

Absorbenter  15 02 02* 0 (12 kg) 
* =Farligt avfall 

Då mer avloppsvatten kommer att behandlas i planerad verksamhet än i befintlig verksamhet, förväntas den 

totala mängden genererat avfall och farligt avfall att öka. Den planerade verksamheten innehåller ett IFAS-

steg och innebär en kortare slamålder, vilket ger en högre slamproduktion per behandlad mängd 

avloppsvatten än i befintlig verksamhet.  

Skyddsåtgärder: Farligt avfall hanteras varsamt inom verksamheten och förvaras inomhus alternativt 

nederbördsskyddat utomhus i för ändamålet avsedda kärl i väntan på borttransport. I övrigt planeras inte för 

några särskilda skyddsåtgärder. 

6.4 Transporter 
De tunga transporter som främst sker till och från anläggningen är inleverans av kemikalier samt uttransport 

av slam till Borås Energi och Miljö AB. Uppskattningsvis rör det sig om 6–8 transportrörelser per dygn i 

dagens verksamhet. Transporterna sker i huvudsak under dagtid på vardagar. 

Slam från enskilda brunnar töms vid en slamtömningsstation på ledningsnätet. 

Det sker även transporter med olika typer av personbilar för löpande drift och underhåll av centralortens 

pumpstationer samt ledningsnät. 
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Transporterna till och från verksamheten går huvudsakligen via väg 41 och väg 156. Närmast Skene 

avloppsreningsverk går transporterna via Hedbovägen, se Figur 6.1. 

 

Figur 6.1. Huvudsakliga transportvägar för transporterna till och från verksamheten.  

Transportarbetet i planerad verksamhet förväntas öka något jämfört med i befintlig verksamhet. Detta 

eftersom slamproduktionen (utgående slamtransporter) samt kemikalieanvändningen (inkommande 

kemikalietransporter) förväntas öka när avloppsreningsverket behandlar en större mängd avloppsvatten. 

Skyddsåtgärder: De tunga transporterna kommer även fortsättningsvis gå i huvudsak under dagtid på 

vardagar. I övrigt planeras inte för några särskilda skyddsåtgärder. 

6.5 Utsläpp till luft (inklusive lukt) 
Skene avloppsreningsverk medför utsläpp till luft både från transporter (se avsnitt 6.4) och från processer 

relaterat till verksamheten som bedrivs. Verksamheten kan även ge upphov till viss lukt främst i samband med 

slamtransporter. 

Hanteringen av frånluft kommer att ses över i samband med ombyggnationen.  

I gällande tillstånd finns ett villkor om att kommunen ska vidta åtgärder om det uppkommer klagomål 

avseende lukt. Generellt är de största källorna till lukt vid reningsverk de första behandlingsstegen samt 

avfallshanteringen såsom rens- och slamhantering. Det har inte inkommit några klagomål avseende lukt 

under de senaste åren. En ökad belastning till reningsverket bedöms inte påverka dagens luktsituation. I 

stället är det utformningen av varje processteg som avgör hur mycket det luktar.  

Skyddsåtgärder: Den nya processlösningen utformas för att utsläppen till luft samt luktspridningen till 

omgivningen ska bli godtagbara. Verksamheten kommer även fortsättningsvis köra med täckta 

slamtransporter för att minimera luktpåverkan. 
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6.6 Buller  
Alla bullrande maskiner, kompressorer, pumpar osv är placerade inomhus. Det buller som kan uppfattas av 

omgivningen är ljud från transporter samt fläktaggregat. I gällande tillstånd finns bullervillkor, som ungefär 

stämmer överens med Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller och annat buller (tidsperioderna för 

dygnets delar skiljer sig åt något). Det har inte inkommit några klagomål avseende buller de senaste åren.  

Skyddsåtgärder: Den nya processlösningen utformas för att bullerriktvärden (och ev. villkor) vid närmaste 

bostäderna ska innehållas.  

6.7 Påverkan på skyddade områden 
Naturmiljö 

Riksintresset för naturmiljö Viskan och Surtans dalgång med Assbergsravinerna omfattar Viskan samt 

utkanten av fastigheten som avloppsreningsverket ligger på, men dock inte verksamhetsområdet. 

Naturreservatet Lekvad omfattar Viskan och dess närområden ungefär 3 km söder om verksamheten.  

Den nya processlösningen utformas för att påverkan på recipienten Viskan ska bli acceptabel så att 

vattenförekomstens statusklassning inte försämras. På så vis undviks även negativ påverkan på riksintresset 

och naturreservatet. 

Vattenskydd och strandskydd 

Vattenskyddsområdet Björketorp ligger ca 8 km nedströms avloppsreningsverket, invid Viskan. Den nya 

processlösningen utformas för att påverkan på recipienten Viskan ska bli acceptabel. På så vis undviks även 

den negativa påverkan på vattenskyddsområdet. Vattenskyddsområden som ligger uppströms 

avloppsreningsverket bedöms inte påverkas.  

Strandskyddet längs med Viskan omfattar endast mindre delar av Skene avloppsreningsverks 

verksamhetsområde (se Figur 3.6) och bedömningen är att det inte kommer byggas eller grävas i just dessa 

delar av verksamhetsområdet. Därav bedöms det inte vara aktuellt att ansöka om dispens från strandskyddet. 

Övriga skyddade områden och objekt 

Övriga skyddade områden och objekt som redovisades i avsnitt 3.2 Skyddade områden bedöms inte 

påverkas av befintlig eller planerad verksamhet. Dessa avses således inte att utredas vidare i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning, om det inte specifikt efterfrågas i samrådet.  

Skyddsåtgärder: Planerad verksamhet utformas för att påverkan på recipienten ska bli acceptabel. I övrigt 

planeras inte för några skyddsåtgärder för att undvika negativ påverkan på skyddade områden. 

6.8 Markanvändning 
Verksamheten har lång kontinuitet på nuvarande plats. Planerade ombyggnationer innebär inget utökat 

markanspråk utanför fastigheten, men det kan bli ändrad markanvändning för vissa ytor inom fastigheten, 

beroende på hur anläggningen utformas.  

Verksamheten bedöms ligga i linje med kommunens översiktsplan, se avsnitt 2.2 Planförhållanden.    

Skyddsåtgärder: Inga särskilda skyddsåtgärder planeras avseende markanvändning.  
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6.9 Ombyggnation och rivningsarbeten 
Planerad verksamhet förutsätter ombyggnationer, rivning av befintlig biobädd (se Figur 6.2) samt eventuellt 

andra mindre rivningsarbeten. Avloppsreningsverket kommer att vara i drift under tiden då ombyggnationen 

pågår, och avsikten är att klara de befintliga utsläppsvillkoren under ombyggnationen. 

Under byggskedet kommer det användas byggmaterial och drivmedel för bygg- och anläggningsfordon. De 

tunga transporterna till och från verksamheten ökar temporärt under ombyggnationen. Transporterna och 

bygg- och anläggningsfordonen kommer att ge upphov till utsläpp till luft av transportrelaterade utsläpp. Visst 

byggbuller kan också medföras.  

Ombyggnationen kan förutsätta ianspråktagande av mindre ytor obebyggd mark, men dock inom Skene 

avloppsreningsverks inhängande verksamhetsområde.  

Skyddsåtgärder: Då det planerade ombyggda avloppsreningsverket ska rymmas inom och nyttja befintliga 

bassänger och byggnader, är det i dagsläget inte aktuellt med markarbeten. Om markarbeten ändå skulle 

behöva utföras och föroreningar skulle påträffas (exempelvis lukt eller synliga föroreningar) kommer lämpliga 

åtgärder att vidtas och tillsynsmyndigheten meddelas.  

För att minska risken för bullerstörningar under ombyggnationen planeras eventuella bullrande moment att 

huvudsakligen genomföras under dagtid.  

 
Figur 6.2. Delar av det befintliga avloppsreningsverket. I sökt verksamhet kommer befintlig biobädd rivas.  

Biobädd 
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Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) kommer att utformas för att uppfylla kraven enligt 6 kap. 35-37 §§ 

miljöbalken samt miljöbedömningsförordningens 16-19 §§.  

7.1 Avgränsningar 
Följande avgränsningar planeras: 

• MKB:n avgränsas geografiskt så att den omfattar det område där Skene avloppsreningsverk bedöms 

kunna medföra påverkan av potentiell betydelse. 

• MKB:n avgränsas i sak så att den omfattar verksamheten vid Skene avloppsreningsverk. 

Miljöpåverkan av följdverksamheter, såsom transporter och avloppsnätet, effekt- och 

konsekvensbedöms i den omfattning som bedöms lämpligt. 

• MKB:n avgränsas till följande miljöaspekter (de huvudsakliga miljöaspekterna utreds och redovisas 

mer utförligt och de övriga miljöaspekterna redogörs det mer översiktligt för): 

Huvudsakliga miljöaspekter: 

▪ Utsläpp till vatten. 

▪ Hushållning med naturresurser (energi, vatten och kemiska produkter). 

▪ Avfallshantering. 

▪ Transporter (inklusive buller och utsläpp till luft från transporter). 

Övriga miljöaspekter:  

▪ Utsläpp till luft (inklusive lukt). 

▪ Buller.  

▪ Påverkan på skyddade områden. 

▪ Markanvändning (överensstämmelse med kommunal planering etc.). 

Miljöaspekterna avser både direkt och indirekt miljöpåverkan av verksamheten. 

  

7. Förslag till innehåll i 
miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) 
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7.2 Förslag till innehållsförteckning 
MKB:n föreslås ha ungefär följande innehållsförteckning: 

1. Inledning 

a. Bakgrund och syfte 

b. Uppdraget 

c. Gällande beslut 

d. Ansökan avser 

e. Genomförda samråd 

2. Administrativa uppgifter 

3. Metod för MKB 

a. Avgränsningar 

b. Bedömningsgrunder 

c. Underlag för bedömning 

4. Lokalisering och omgivningsbeskrivning 

a. Plats och omgivning 

b. Geologi och mark 

c. Planförhållanden 

d. Riksintressen 

e. Övriga områdesskydd 

f. Miljökvalitetsnormer (MKN) 

5. Recipient 

6. Verksamhetsbeskrivning 

a. Befintlig verksamhet 

b. Sökt verksamhet 

7. Alternativ 

a. Nollalternativ 

b. Alternativ lokalisering 

c. Alternativ utformning 

8. Miljöeffekter i anläggningsskedet 

9. Miljöeffekter i driftskedet 

a. Utsläpp till vatten 

b. Hushållning med naturresurser 

c. Avfallshantering 

d. Transporter 

e. Utsläpp till luft 

f. Buller 

g. Påverkan på skyddade områden 

h. Markanvändning 

10. Risk och säkerhet 

a. Egenkontroll 

b. Brand och släckvatten 

c. Processäkerhet 

d. Sårbarhet för klimatförändringar 

11. Uppfyllelse av miljömål 

12. Samlad bedömning 

13. Redovisning av sakkunskap 

14. Referenser 
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