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Sammanfattning 

Strävlidens avloppsreningsverk tar emot spillvatten från Stenungsunds tätort. Verket har tillstånd 
enligt miljöbalken för en belastning av 20 000 pe. I takt med att Stenungsund växer så behöver 
Strävlidens avloppsreningsverk öka sin kapacitet. Två av varandra oberoende förstudier visar att 
verket kan utöka sin kapacitet med befintliga volymer och utan allt för stora ingrepp till 28 000 pe. 
Strävliden söker därmed tillstånd för 28 000 pe.  

Ansökt verksamhet bedöms kunna utgå från befintligt verk med några ytterligare tekniska lösningar 
för att öka kapaciteten i verket och hålla utsläppen låga.  

Reningen vid verket har under de senaste åren fungerat bra. Framtida utsläppshalter bedöms inte öka 
med utökad kapacitet. Däremot uppskattas att kvävereduktionen kommer att sjunka jämfört med 
dagens reduktion i och med att dagens utgående halter av kväve är mycket låga. Framtida utsläpp och 
miljöpåverkan kommer att utredas under tillståndsprocessen.  

För att få tillstånd enligt miljöbalken så måste verket prövas enligt miljöbalken. Prövningen omfattar 
en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Det första 
momentet i prövningen då berörda parter kan inkomma med synpunkter och upplysningar är under 
samrådet.  

Med detta samråd önskar Strävliden få en in upplysningar och synpunkter från berörda myndigheter, 
intresseorganisationer, närboende, närliggande verksamheter och allmänheten som kan antas bli 
berörda av den planerade verksamheten.   
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1 Bakgrund 

I takt med att Stenungsund kommun växer så behöver Strävlidens avloppsreningsverk öka sin 
kapacitet i verket.  För att kunna öka kapaciteten i verket så behöver Stenungsunds kommun ansöka 
om utökat tillstånd för verket. Nuvarande tillstånd grundar sig på miljöskyddslagen och omfattar två 
beslut. Ett från 1996 och ett från 2001. Tillståndet gäller för 20 000 pe. 

Två förstudier av processlösningar för att öka reningskapaciteten har gjorts och de visar att 
dimensioneringen av verket kan ökas inom befintliga volymer och utan allt för stora ingrepp. Detta 
ställer dock krav på viss komplettering av tekniska lösningar. Kommunfullmäktige har i december 
2019 beslutat om ett inriktningsbeslut som möjliggör vidare arbete för att öka kapaciteten.   

Inför den kommande ansökan avser Stenungsunds kommun att hålla samråd med berörda myndigheter 
lokala och nationella intresseorganisationer. Närboende, närliggande verksamheter, ideella föreningar 
och allmänheten bereds möjlighet att lämna synpunkter genom en kungörelse i lokaltidningen. 
Samrådet som hålls är ett så kallar avgränsningssamråd då avloppsreningsverk alltid antas ha en 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har vid inledande samråd aviserat att verksamheten innebär 
en betydande miljöpåverkan.  

2 Administrativa uppgifter 

Huvudman: Stenungsunds kommun 

Organisationsnummer: 212000-1298 

Anläggningens namn: Strävlidens avloppsreningsverk 

Anläggningsnummer: 1415-1117 

Fastighet: Jordhammar 3:6 

Besöksadress: Strävliden 105, 444 95 Ödsmål 

Huvudverksamhet och 
tillhörande kod: 

Rening av avloppsvatten, B-anläggning 90.10.  

Nuvarande 
tillståndsbeslut: 

 

Tillstånd enligt miljöskyddslagen för utsläpp av avloppsvatten från 
Strävlidens avloppsreningsverk, Stenungsunds kommun. 1996-04-10. 

Fastställande av slutliga villkor enligt miljöskyddslagen avseende 
Strävlidens avloppsreningsverk i Stenungsunds kommun. 2001-12-19. 

Tillståndsmyndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Telefon: 0303-73 00 00 

E-post:  tillstand.stravliden@stenungsund.se 

Brevadress:  Samhällsbyggnad Strävliden, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund. 
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3 Nuvarande verksamhet  

Strävlidens avloppsreningsverk är Stenungsunds kommuns anläggning för rening av spillvatten från 
Stenungsunds tätort, Jörlanda, Stora Höga och Ödsmål.  Verket har funnits på platsen sedan början av 
70-talet. Anläggningen består av ett ledningsnät inom Stenungsunds kommun och verket, vilket också 
ligger i kommunen.  

Stenungsunds petrokemiska industrier har interna reningsanläggningar för sitt processavloppsvatten.  
Från dessa industrier är enbart sanitetsavloppsvatten kopplat till verket. En mindre del 
industriavloppsvatten kommer från småindustriområden.  

Verket har i syfte att behandla spillvatten från hushåll. Behandlingen sker med avseende på 
nedbrytbart organiskt material, fosfor och kväve. Verket avskiljer även fasta föremål. Behandlat 
spillvatten leds via en utloppsledning ut i Askeröfjorden.  

 

Karta 1: Upptagningsområde för Strävlidens avloppsreningreningsverk. Källa: Kartportalen Stenungsunds kommun. 
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3.1 Ledningsnätet 

Ledningsnätet samlar upp spillvatten från anslutna abonnenter i kommunen. Abonnenterna finns till 
största delen väster om väg E6. Ledningsnätet består av självfallsledningar och trycksatta ledningar. 
Längs ledningsnätet finns cirka 50 stycken pumpstationer som pumpar vattnet vidare. Längs 
ledningsnätet finns bräddpunkter som registrerar hur mycket som bräddas.  

3.1.1 Externslammottagning 

Verket belastas med slam från trekammarbrunnar, slutna tankar och minireningsverk från kommunens 
invånare genom en mottagning vid verket, kallad externslammottagning. Ett arbete pågår för att flytta 
externslammottagningen till en pumpstation uppströms verket. Denna förändring är sedan 2018 
anmäld till Länsstyrelsen.  

3.1.2 Utsläppspunkt 

Utsläppspunkten ligger i Askeröfjorden. Ledningen är 1610 meter lång. Utsläppspunkten ligger på 15 
meters djup enligt uppgifter i senaste besiktningen. Uppgifter om ledningen är delvis hämtade från 
ritningar över ledningen från 1969 samt uppgifter från besiktningar utförda på utloppsledningen de 
senaste åren.   

 

Karta 2: Utloppsledning 

Ledningen har sedan flera år bakåt i tiden kontinuerligt inspekterats av dykare. Senaste inspektionen 
utfördes 2020. 2018 utfördes en reparation.    

3.2 Spillvattenbehandling på Strävlidens avloppsreningsverk 

Processen på Strävlidens avloppsreningsverk är en biologisk BOD-, fosfor- och kväverening. Verket 
har dessutom mekanisk förbehandling, efterbehandling med kemisk fällning och sedimentering samt 
slambehandling. Reningsverkets anläggningsdelar och utformning enligt Figur 1 och Figur 2. 

Utsläppspunkt  

SWEREF 99 TM (nord, öst) 

6443804, 311753 



 

Dokument 

Samrådsunderlag till 
Avgränsningssamråd 

Sid nr 

4 
Upprättad av 

VA-enheten 
Projektnamn 

VA Strävliden utökat tillstånd för 
avloppsreningsanläggning 

Diarie nr: 
2020/780 
Datum: 

201103 

Rev: 

 
 

  
 

 
Figur 1: Processchema över vattenbehandlingen på Strävlidens avloppsreningsverk 

 
Figur 2: Processchema över slambehandlingen och outnyttjade volymer på Strävlidens avloppsreningsverk 

  

Vattenbehandling 

Slambehandling 
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3.2.1 Mekanisk förbehandling 

Den mekaniska förbehandlingen består av två parallella automatiska galler med två millimeters 
spaltvidd som rensar inkommande vatten från fast material. Efter galler avskiljs sedimenterande 
material i ett luftat sandfång.  

Verket belastas med externslam som nämnts ovan. Externslammet rensas mekaniskt över ett eget 
galler och sandfång, och pumpas därefter till verkets biologiska rening.  

3.2.2 Biologisk rening 

Den biologiska reningsprocessen pågår i selektorn, Bio-P och luftningsbassänger. Metoden är med 
aktivt slam. I varje bassäng skapas unika förutsättningar för biologisk rening från fosfor, kväve och 
organiskt material.   

Returslam blandas med inkommande flöde i selektorn. 

3.2.3 Kemisk efterbehandling 

Som slutpolering efter biologisk rening tillsätts fällningskemikalie och slammet får sedimentera i tre 
parallella sedimenteringsbassänger. Detta är det sista steget i reningsverket och det renade vattnet leds 
ut genom utloppsledningen.  

3.2.4 Slambehandling 

Den största mängden slam i verket är bioslam, och behandlingen sker med långtidsluftning i två 
luftningsbassänger. Från sedimenteringen kommer en liten mängd kemslam. På verket finns inget 
slamlager utan slammet tas direkt från processen och avvattnas i centrifug. Rejektvatten från 
avvattning av slammet återförs till processen och avvattnat slam skruvas till slamsilo. Två till tre 
gånger i veckan hämtas slammet med hjälp av lastbil och flak av en entreprenör och körs för 
återanvändning. Slammet återanvänds inom jordbruk, skogsbruk och som jordförbättringsmedel vid 
anläggningsarbeten. Slammet mellanlagras hos entreprenör innan spridning på jordbruksmark.  

I Figur 2 redovisas även de två outnyttjade bassängerna som finns på verket. Dessa planeras att tas i 
bruk. Se kapitel 5.  

3.2.5 Förbiledning och bräddning 

Gallren har en kapacitet på 1 800 m3/h. Det maximala flödet till det biologiska steget, är fysiskt 
begränsat till 900 m3/h. Då flödet överstiger 900 m3/h går överskridande flöde förbi det biologiska och 
kemiska stegen till utloppskanalen.  

Verket har möjlighet att brädda spillvatten innan det kommer in i verkets inloppspumpstation. Punkten 
för bräddningen är just innan vattnet leds in i verket. Bräddat vatten passerar inte någon rening. 
Bräddning av spillvatten sker mycket sällan.  

3.2.6 Flödesmätning och provtagning 

Volymen inkommande spillvatten mäts med hjälp av fyra elektromagnetiska flödesmätare, som är 
monterade på varje stigarledning från de fyra pumparna i inloppsgropen. Flödet registreras separat för 
varje inloppspump och summeras som totalt inkommande flöde. Detta flöde anger volymen vatten 
som renas. Volymen inkommande vatten antas vara den samma som volymen utgående vatten.  
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Provtagningspunkten för inkommande vatten är efter galler och sandfång men före 
externslaminpumpning och recirkulerande strömmar. En pump pumpar kontinuerligt vatten till en 
behållare där det finns en flödesstyrd provtagare. Markerad som PT i Figur 1.  

Provtagningspunkten för utgående vatten är efter sedimentering. Märkt som PT i Figur 1. 
Provtagningspunkten belastas även av vatten som har förbiletts den biologiska och kemiska reningen. 
En pump pumpar kontinuerligt vatten till en behållare där det finns en flödesstyrd provtagare.  

Bräddat vatten passerar inte inkommande eller utgående provtagningspunkt. Flödesmätning eller 
provtagning av bräddat vatten utförs inte.  

Flödesproportionella prover tas ut varje dygn vilka sedan blandas till flödesviktade veckoprover. 
Proverna sänds in till ackrediterat laboratorium. På verket finns ett driftslaboratorium som används 
varje vecka för att styra processen.   

3.2.7 Energi 

Ingen bränsleförbuktning förekommer förutom elektricitet till utrustning och uppvärmning. 
Energianvändningen har enlig miljörapporten de senaste två åren varit 1,5 -1,8 MWh per år.  

3.2.8 Kemikalier 

De kemiska produkter som används i processen är en järnklorid som har handelsnamn KEMIRA PIX-
11 och en polymer flockningskemikalie med handelsnamn FLOPAM FO 4240 SSH.  

Järnkloriden köps i bulk och förvaras i en invallad tank på 15 kubikmeter. Polymeren köps i storsäck.  

Järnkloriden används som fällningsmedel i sedimenteringen och polymeren som flockningsmedel till 
slamavvattningen.  

Processkemikalier, underhållskemikalier och laboratoriekemikalier som används på verket finns 
listade i kemikalieredovisningssystemet IChemistry. 

3.3 Tillskottsvatten 

Volymen tillskottsvatten beräknas till runt en miljon kubikmeter per år, vilket motsvarar mellan 42-48 
procent av det totala inkommande flödet. Tillskottsvatten beräknas som differensen mellan volymen 
sålt dricksvatten till abonnenter och totala volymen inkommande vatten till verket.  

I arbetet med att minska volymen tillskottsvatten upprättas kontinuerligt åtgärdsplaner med ett par års 
framförhållning. Senaste åtgärdsplanen uppdaterades i april 2020 och sträcker sig fram till 2023.  

3.4 Utsläppskrav 

Utsläppsvillkoren för behandlat spillvatten är fastställda i tillståndsbeslut för Strävlidens 
avloppsreningsverk år 1996 och år 2001. Utsläppsvillkoren finns sammanställda i Tabell 1.  

Villkoren för halten BOD7, totalfosfor och totalkväve gäller för utsläpp från verket inklusive bräddat 
spillvatten från verket. Villkoret för mängden totalfosfor gäller det totala utsläppet av fosfor inom 
verkets upptagningsområde inklusive bräddning vid verket, vid pumpstationer och eventuella övriga 
bräddpunkter.  
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Tabell 1: Utsläppsvillkor beräknat som medelvärden av flödesproportionella prover. 

Parameter Typ Period Värde Enhet 

BOD7 Riktvärde Kvartal 10 mg/l 

Gränsvärde År 10 mg/l 

Totalfosfor Riktvärde Månad 0,4 mg/l 

Gränsvärde År 0,5 mg/l 

Riktvärde År 900 kg 

Totalkväve Riktvärde Kvartal 15 mg/l 

 

3.5 Pågående ombyggnader  

Pumpstationen efter Bio-P i Figur 1, har renoverats under hösten 2020. Pumpstationen har utrustats 
med nya pumpar och nytt rörgalleri. Renoveringen var nödvändig på grund av att pumparna var 
uttjänta och av en gammal modell där reservdelar inte längre går att få tag på.  I samband med 
renoveringen valdes att välja pumpar med högre kapacitet för att möta framtida hydraulisk belastning.  

Renovering av sandfånget, se Figur 1, pågår under vintern 2020-21. I samband med renoveringen 
installeras en sandtvätt. I den ska sanden tvättas för att uppnå en hygienisk hantering och förbättrad 
arbetsmiljö.  

En uttjänt slamcentrifug har under hösten 2020 ersatts av en ny med likvärdig kapacitet.  

Under första halvan av 2021 planeras en flytt av externslammottagningen till pumpstation 11, som är 
sista pumpstation uppströms reningsverket.  

Slamsilon ska bytas ut mot täckta lastflak under 2021. 

För ledningsnätet planeras installation av flödesmätare på ett trettiotal pumpstationer under 2021.  

4 Nuvarande och framtida belastning 

Verket är idag dimensionerat för 20 000 personekvivalenter (pe) och har ca 17 100 pe anslutna. 
Kapaciteten för rening av spillvatten inom kommunen kommer att behöva utökas. 

Två av varandra oberoende förstudier gjordes vintern 2018/19 och med dem som stöd har beslut fattats 
om en kapacitetsökning av reningsverket till 28 000 pe.  

  



 

Dokument 

Samrådsunderlag till 
Avgränsningssamråd 

Sid nr 

8 
Upprättad av 

VA-enheten 
Projektnamn 

VA Strävliden utökat tillstånd för 
avloppsreningsanläggning 

Diarie nr: 
2020/780 
Datum: 

201103 

Rev: 

 
 

  
 

Tabell 2: Nuvarande dimensionerande belastning 

Parameter Storlek   Kommentar 

Dimensionerande anslutning 20 000 pe Miljörapport 2016 

Dimensionerande flöde 450 m2/h Miljörapport 2016 

Dimensionerande belastning BOD7 1900 kg/d Miljörapport 2016 

Dimensionerande belastning P-tot 77 kg/d Miljörapport 2016 

Dimensionerande belastning N-tot 305 kg/d Miljörapport 2016 
 

Tabell 3:Antagna specifika halter in till reningsverket. Källa Svenskt vatten 

Föroreningsämne Specifik halt 
torrväder mg/l 

Specifik mängd g/p.d Vatten l/p.d 

BOD7 350 70 200 

P-tot 10 2 200 

N-tot 70 14 200 
Den framtida belastningen har beräknats genom att anta att varje ansluten pe bidrar med 200 liter vatten/dygn. I  

Tabell 3:Antagna specifika halter in till reningsverket. Källa Svenskt vatten redovisas antagna halter 
föroreningar per pe och dygn i inkommande vatten till reningsverket.  

4.1 Belastningsförändringar 

Q-dim beräknas som summan av spillvatten och tillskottsvatten. I befintligt nät vet vi att 
tillskottsvattnet är ca 40 procent av inkommande flöde till verket. Med tillskottsvatten hamnar Q-dim 
för 28 000 pe väl under 450 m3/h.  

Tabell 4: framtida dimensionerande belastningar 

 Parameter Storlek enhet 

Dimensionerande anslutning 28 000  pe 

Dimensionerande flöde 450  m2/h 

Dimensionerande belastning BOD7 1960  kg/d 

Dimensionerande belastning P-tot 56  kg/d 

Dimensionerande belastning N-tot 392  kg/d 
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5 Planerade tekniska förändringar 
5.1 Ledningsnätet  

Flödesmätare kommer att installeras på flertalet pumpstationer. Underhåll sker kontinuerligt i linje 
med gällande åtgärdsplaner.  

5.2 Reningsverket 

I förstudier som gjorts visas att verket redan klarar den hydrauliska belastningen, men den biologiska 
reningen måste avlastas för att klara 28 000 pe. 

De förändringar som har diskuterats är: 

1. Pumpstationen efter Bio-P byggs om för att klara högre kapacitet. Genom kapacitetsökningen 
så kommer biologin att kunna hålla en hög slamhalt även vid höga flöden.  

2. De två outnyttjade bassängerna används som försedimentering och bräddvattenrening. Genom 
försedimentering och bräddvattenrening utökas kapaciteten på reningsverket.  

3. Installation av mikrosil som slutpolering. Genom slutpolering av utgående vatten kan 
aktivslamsteget köras på högre slamhalt och kapaciteten ökar med några tusen pe.   
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6 Lokalisering och områdesbeskrivning 

Kartor som följer här nedan är tänkt att ge en beskrivning av området kring Strävlidens 
avloppsreningsverk och dess utsläppspunkt i Askeröfjorden. Kartorna är hämtade från Stenungsund 
kommuns Kartportal. Denna kartportal kan ge en bild av ett utpekat område i realtid med hjälp av 
länkar till myndigheter och organisationer men även illustrera tidigare konstaterade områden.  

Avloppsreningsverket ligger 3 kilometer norr om Stenungsunds centrum mellan ett skogsområde i 
söder och ett öppet landskap i norr. Petrokemiindustrin, Perstorp Oxo och Vattenfall ligger inom en 
radie av 1,5 kilometer.  

 

Karta 3: lokalisering med företag. Röd punkt är Strävlidens avloppsreningsverk. 

Ledningen för utsläppet av renat spillvatten går ut i Skedhammarsviken som ligger i Askeröfjorden. 
Askeröfjorden är påverkat av hamnverksamhet och andra anläggningar för den petrokemiska 
industrins behov och i huvudsak ianspråktaget för sjöfart. 

Närmaste större samlad bebyggelse med bostäder förskola och skola finns i Ödsmål. Denna 
bebyggelse ligger nordost om verket. Det finns ett mindre antal bostäder och en förskola även innan 
denna samlade bebyggelsen. Allra närmaste bebyggelsen ligger 600 meter norr ut. Där ligger ett 
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område med verksamheter så som Jordhammars herrgård och Stenungsunds ridklubb. Detta område 
ingår i samma detaljplan som verket. Se bilden över lokalisering av förskola skola. 

Närmaste detaljplanerade område som delvis är för bostadsändamål ligger 1,2 kilometer norr ut.  

 

Karta 4: lokalisering av förskola. Röd punkt är Strävlidens avloppsreningsverk. 

6.1 Recipient 

Det renade spillvattnet belastar Askeröfjorden. Askeröfjorden omfattas av Miljökvalitetsnormer för 
vatten. Askeröfjorden är klassad med måttlig ekologisk status utifrån näringsbelastande ämnen.  Idag 
belastas även Askeröfjorden av kemiindustrin som finns i Stenungsund. Inom prövningen så har 
Strävliden startat en bottenfaunaundersökning i och omkring mynningen av utloppsledningen.  

6.2 Planförhållanden 

I översiktsplanen benämns området runt verket som ett utvecklingsområde för storindustri och 
rekommenderas som ett område för tung petrokemisk industri. Området närmast verket och norr ut är 
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detaljplanerat område med planbestämmelser. Plannummer 121. Planen är från 1990.  Marken där 
verket är beläget är definierat som Kvartersmark, avloppsreningsverk. Se bilaga 1, detaljplan. 

6.3 Riksintresse för industriell produktion 

 

Karta 5: Tung industri. Källa: Kartportalen Stenungsunds kommun. 

Verket ligger delvis inom i ett större område som omfattas av riksintresse för industriell produktion – 
Områden för petrokemisk industri i Stenungsunds kommun. I översiktsplanen är området runt verket 
utpekat för tung industri.  
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6.4 Naturmiljön 

 

Karta 6: naturmiljön. Källa: Kartportalen Stenungsunds kommun. 

Halsefjorden som ligger norr om Askeröfjorden är utpekat som ett riksintresse för naturvård enligt 
Naturvårdsverket. Området i kartan är hämtad via länk från Naturvårdsverket. Halsöfjorden är även ett 
natura 2000 område.  

En kartläggning från 2008 gjord av Skogsstyrelsen visar att det finns skog med höga sociala värden på 
Galterön, Ödsmål och Stenungsön. Dessa illustreras med grön yta och gröna punkter med röd cirkel.  
Naturreservat och Naturvårdsområde finns på Stenungsön och söder ut, dessa områden syns inte på 
kartan.   
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6.5 Naturvårdsprogram 

 

Karta 7: Naturvårdsprogram. Källa: Kartportalen Stenungsunds kommun. 

Stenungsunds kommun har 2015 tagit fram ett naturvårdsprogram som upptar utvalda områden över 
både vatten- och landområden. Det närmsta området som identifierats i detta program är Jordhammar- 
och Skedhammarsviken. I programmet identifieras naturtypen i området som grund marin mjuk- och 
hårdbotten, havsstrand, äng och betesmark. Området är framförallt viktig rast, övervintrings och 
häckningsplats för fåglar. Den preliminära naturvärdesklassen enligt programmet är 1, hög art och 
biotopvärden.  
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6.6 Fauna 

 

Karta 8: Fauna. Källa: Kartportalen Stenungsunds kommun. 

De blåa på kartan illustrerar kustområde som ingår länsstyrelsens förteckning över musselvatten som 
skall skyddas enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 
Området baseras på SMHI:s Havsområdesregister version 2007. Kartan visar även närmaste 
ålutsättningsplats och konstaterade bestånd av fladdermus. Inom området som syns på kartan finns 
även ett flertal rödlistade arter. De arter som finns närmast Strävliden är Gråtrut och Ejder.  
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6.7 Friluftsliv 

 

Karta 9: Friluftsliv. Källa: Kartportalen Stenungsunds kommun 

Hela havsbandet utefter kusten är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Kuststräckan inåt land fram 
till E6 är ett område som på grund av sina natur- och kulturvärden är av riksintresse enligt 
bestämmelser enligt Miljöbalken 4 kapitlet. Enligt översiktsplanen så finns även utpekade platser för 
närrekreation. Dessa platser syns som brun yta i kartan. Närmaste kommunala badplatsen i 
Stenungsunds kommun vid havet ligger i Ödsmål. På kartan syns platsen som en röd prick och 
benämns ”Vista punkter” i teckenförklaringen.    
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7 Alternativ 

En fortsatt utbyggnad av Stenungsunds tätort kommer på sikt medföra att vi kommer belasta verket 
mer än vi har tillstånd för. Överskiktplanen uttrycker även att verket har begränsad kapacitet för att 
översiktsplanens föreslagna utbyggnad ska kunna ske.   

7.1 Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att Strävlidens avloppsreningsverk kommer att överskrida sin tillståndsgivna 
belastning på 20 000 pe med planerad utbyggnation. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer beskriva 
konsekvenserna av att en verksamhet inte kommer till stånd.  

Verket har ett åtagande att ta emot och rena kommunens spillvatten. Ett nollalternativ skulle innebära 
att verket kommer fortsätta med oförändrad belastning, vilket inte är realistiskt.  

7.2 Alternativ lokalisering 

Verket har varit placerat på sin nuvarande plats sedan 1970-talet och har utvecklats på platsen. 
Området där verket ligger är avsett för avloppsverksamhet. Närheten till kemiindustrin i Stenungsund 
ger förutsättningar för att kunna återanvända renat spillvatten.   

En alternativ lokalisering anses inte rimlig och inte heller ekonomisk skälig då verket inte kommer ta 
mer mark i anspråk för att kunna öka kapaciteten.  

7.3 Alternativ utformning 

Utgångspunkten i denna prövning är att verket kan vara kvar i samma utformning med några ingrepp 
inom befintligt område, vilket kommer ökar kapaciteten i befintligt verk.    

7.4 Alternativ utsläppspunkt 

I denna tillståndsprövning kommer påverkan från befintlig utsläppspunkt att utredas.  

8 Förutsedd miljöpåverkan och hushållning med resurser 

Nedan ges en möjligt översiktlig bedömning av vad den ansökta förändringen kan innebära för 
miljöpåverkan. Delar av det som redovisas nedan är hämtat från en förstudie som gjordes på verket 
2018. Förstudien skulle visa på möjligheten till en kapacitetsökning i befintligt verk.  

8.1 Utsläpp till vatten 

I tabell 5 sammanfattas utsläppsvärdena från verket 2015-2017. Reningen vid verket har under de 
senaste åren fungerat bra och utgående halter är låga och uppfyller gällande utsläppsvillkor. Utgående 
kvävehalter är mycket låga på omkring 5 mg/l.  
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Tabell 5: Utgående flöden och halter från Strävlidens ARV som kvartalsmedel 2015-2017 

 
Flöde 
m3/d 

BOD7 

mg/l 
COD Cr 

mg/l 
P-tot 
mg/l 

N-tot 
mg/l 

 

Kvartal 1 6 800 4,6 32 0,17 5,3 

Kvartal 2 5 100 4,0 34 0,21 4,5 

Kvartal 3 5 100 3,8 33 0,29 5,2 

Kvartal 4 6 300 4,5 35 0,25 4,9 

Medel 2015-2017 (alla värden) 5 800 4,2 33 0,23 5,0 

Som en del av förstudien till en utökning av kapaciteten av verket så har en beräkning av utgående 
halter gjorts för ett framtida scenario. Beräkningar visar att framtida halter av kväve, fosfor och BOD7 
inte kommer att öka jämfört med dagens utsläppsvärden.  

Den framtida förväntade reduktionen vid reningsverket förväntas sjunka marginellt när det gäller 
BOD7, COD och P-tot. Reduktionen av kväve sjunker något mer jämfört med dagens reduktion i och 
med att dagens utgående halter av kväve är mycket låga.  

Utsläppsmängderna beräknas öka. Framtida utsläpp kommer att utredas under tillståndsprocessen.  

8.2 Utsläpp till luft 

Utsläppen till luft antas inte öka med ökad kapacitet på verket. Utsläppen av luktande ämnen vid 
verket kan minska då externslammottagningen kommer att flyttas och slamsilon ska bytas mot täckta 
lastflak.  

8.3 Buller 

Buller härrör främst från transporter och ventilationsutrustning. Dessa bedöms inte öka.  

8.4 Skyfall 

I vilken omfattning verket kommer att påverkas av framtida klimatförändringar så som skyfall och 
förhöja vattennivåer får bli en fråga som kan tas upp i tillståndsprocessen.  

8.5 Hushållning med resurser 

Mängden rens, vilket är en restprodukt från den mekaniska reningen, kommer att öka. Även mängden 
fällningskemikalier kommer at öka med ökad belastning på verket.  

Det producerade mängden slam från verket kommer att öka. Huruvida transporterna kommer öka med 
ökad mängd slam är idag oklart då vi kommer bygga om hanteringen av slam. 
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Energi använd mest för pumpning av vatten och kompressorer till luftningsbassängerna. Även om vi 
ständigt strävar mot energieffektiva processer och utrustningar så förväntas energianvändningen att 
öka.   



 

  
 

Bilaga 1 

 


