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1. Verksamhetsbeskrivning
4 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga
påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges.
Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att
t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter
eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller
omfattande transporter.

Avloppsvattenrening, Reningsmetod
I verket behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt.
Inkommande vatten leds genom följande steg:
Två maskinrensande galler - Sandfång – Försedimentering - Biobädd – Flockning Slutsedimentering.
I bilaga 5 redovisas ett översiktligt processchema med de olika behandlingsstegen.
Avloppsvattnet leds genom rensgaller, sandfång och försedimentering. Därefter pumpas
vattnet upp till biobäddens spridaranordning, varvid det rinner igenom bäddmaterialet innan
det samlas upp och leds till flockning där fällningskemikalier tillsätts. Slutligen leds vattnet
till slutsedimenteringen innan det renade vattnet släpps ut till recipient. Det finns även
möjlighet för dosering av polymer samt förfällning vid inloppet till sandfånget om behov
skulle uppstå.
Bräddning
Vid verket kan bräddning ske på fyra ställen, innan rensgaller, innan sandfång, innan
biobädd samt innan flockning och slutsedimentering. Vanligtvis sker bräddning innan
biobädd samt innan rensgaller vid mycket höga flöden.
Kapacitet för de olika behandlingsstegen samt bräddning redovisas i tabell 1.
Tabell 1. Kapacitet för olika behandlingssteg samt bräddning.

Behandlingssteg

Kapacitet
(m3/h)

Rensgaller

5 000

Sandfång och biobädd
1 925
Flockning och slutsedimentering 1 540

Bräddning
(om flödet överskrider
kapaciteten)
Bräddning genom fast galler med 60
mm spaltvidd.
Bräddning ut genom bräddlucka.
Bräddning efter biobädd.

Ledningsnät och pumpstationer
Kiruna avloppsreningsverk tar emot spillvatten från ett verksamhetsområde som inkluderar
större delen av Kiruna stad. Ledningsnätet är försett med ett antal pumpstationer inklusive
bräddningsmöjligheter, vilka redovisas i tabell 2. Övervakning av pumpstationer sker via
överordnat styrsystem.

Tabell 2. Pumpstationer samt bräddning.

Pumpstation
Vattenverket (gamla)
Tuolluvaara
Malmbanegården
Lokstallet
Industriområdet
Brandstation
Porfyren
Petterson
Lingonstigen
Järnvägen
Skjutbanan

Bräddning till
Luossajärvi
Dagvattenledning till myr
Luossajärvi
Luossajärvi
Luossajoki
Yli Lombolo
Huvudledning inom rasriskområde
Huvudledning inom rasriskområde
Huvudledning inom rasriskområde
Huvudledning inom rasriskområde
Tillfällig pumpstation inom ”Nya
Kiruna”

Kontrollmetod*
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Frekvens+tid
Veckobesök

Verksamhetens påverkan på miljö och människors hälsa
Påverkan utgörs av utsläpp till vatten samt avfall. Lukt kan uppstå vid slamhantering.
Förändringar under året
Under första kvartalet togs den renoverade biobädden i drift.
Inkoppling av ”Nya Kiruna C” har påbörjats, genom att pumpstation Skjutbanan samt nya
Stadshuset kopplats in under året. Eftersom pumpstationen på Skjutbaneområdet endast är
tillfällig saknas larm i denna pumpstation.
2. Tillstånd
4 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller
motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.
Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast redovisas
under punkt 9.
Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

1995-06-16

Länsstyrelsen

Omprövning av villkor samt fortsatt tillstånd för
utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggning
på fastigheten Kiruna 1:126, Kiruna kommun

3. Anmälningsärenden beslutade under året
4 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av anmälningspliktiga
ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet
eller besluten avser.
Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2016-11-28

Miljö- och
Tillfällig lagring av fettavskiljarslam enligt 1 kap.
byggnämnd, Kiruna 11 § Miljöprövningsförordningen (2013:251).
kommun

4. Andra gällande beslut
4 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort
redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket
industriutsläppsförordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om alternativvärde, dispens
och statusrapport enligt 4 a §.
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella,
förelägganden mm.
Datum

Beslutsmyndighet

Beslutet avser

2015-06-16

Kiruna kommuns Miljö- och
byggnämnd

Godkännande av tillfällig bortkoppling av
biosteget, pga. renovering av biobädden.

5. Tillsynsmyndighet
4 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

Namn:

Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun
6. Tillståndsgiven och faktisk produktion
4 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning.
Tillståndsgiven mängd /annat mått

Faktisk produktion/annan uppföljning

Dimensionerad anslutning: 27 000 pe

Medelbelastning: 13805 pe*, Maximal
uppmätt belastning: 21 129 pe
Maximal genomsnittlig veckobelastning:
26103 pe**
Kommentar: * Beräkning av inkommande BOD och antaget att 1 pe = 70 g BOD/p/dygn
** Maximala genomsnittlig veckobelastningen skall anges i emissionsdeklarationen. För
Kiruna avloppsreningsverk är det svårt att få en tillförlitlig siffra för maxgvb pga. att
inkommande BOD endast mäts 12 ggr/år, vilket innebär att koncentrationen måste uppskattas
övriga dygn. Andelen tillskottsvatten är periodvis väldigt hög vilket ytterligare försvårar och
påverkar beräkningen av max gvb.

7. Gällande villkor i tillstånd
4 § 9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.
Villkor

Kommentar

1. Avloppsvattnet ska behandlas i en
reningsanläggning för mekanisk-biologiskkemisk
rening, utförd och driven i
huvudsaklig överensstämmelse med vad
kommunen angivit i ansökan eller i övrigt
åtagit sig, dock med beaktande av de
undantag som efterföljande villkor kan
föranleda. Mindre ändringar får dock vidtas
efter godkännande av tillsynsmyndigheten,
förutsatt att ändringen inte medför en ökning
av föroreningsbelastningen på omgivningen
eller annan störning.

På grund av renovering av biobädden var
biobädden bortkopplad under början av året
t.o.m. 2016-02-17. När biobädden åter var i
drift tog det ett tag innan biohuden vuxit till
så att den biologiska reningen fungerat
optimalt igen.

2. Den utbyggda avloppsanläggningen ska tas
i drift senast den 1 april 1997, varvid anmälan
skall göras till tillsynsmyndighet för
förstagångsbesiktning.
3. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så
att högsta möjliga reningseffekt uppnås med
tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser.

4. Val och byte av fällningskemikalie ska ske
i samråd med respektive godkännas av
tillsynsmyndighet.
5. Resthalterna i det behandlade
avloppsvattnet får som gränsvärde ej
överstiga 15 mg BOD och 0,5 mg totalfosfor
per liter, beräknat som medelvärden för
kalenderkvartal.

Villkor ej längre aktuellt.

På grund av att biosteget varit bortkopplat
under början av året kan detta villkor inte
anses uppfyllt i sin helhet. Dock har
renoveringen av biosteget varit en
förutsättning för att anläggningen skall kunna
drivas så att högsta möjliga reningseffekt
uppnås. Sedan biobädden tagits i drift igen
kan detta villkor anses uppfyllt.
Har ej bytt fällningskemikalie.

Under kvartal 1 var resthalterna i det
behandlade avloppsvattnet 19 mg BOD/l,
vilket överstiger gränsvärdet 15 mg BOD.
Orsaken till detta är att biosteget varit
avstängt under delar av kvartalet pga.
renoveringsarbeten.
Resthalterna av fosfor har varit under
gränsvärdet vid samtliga kvartal.

6. Resthalterna i det behandlade
avloppsvattnet får som riktvärde ej överstiga
15 mg BOD och 0,5 mg totalfosfor per liter,
beräknat som medelvärden för
kalendermånad.

7. Fortlöpande kontroll av
avloppsanläggningens funktion och tillståndet
i recipienten, jämte journalföring ska ske i
huvudsaklig överensstämmelse med
naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd rörande kommunala avloppsanläggningar.
Förslag till program för anläggningskontroll
ska upprättas av kommunen och senast den 1
januari 1996 inges till tillsynsmyndigheten för
fastställande.
8. Förslag till program för recipientkontroll
ska upprättas av kommunen och senast den 1
januari 1996 inges till länsstyrelsen för
fastställande.

Resthalterna redovisas i bilaga 1.
Under januari, februari och mars översteg
resthalterna i det behandlade avloppsvattnet
riktvärdet 15 mg BOD/l. Orsaken till de höga
BOD-värdena är att biosteget varit avstängt
för renoveringsarbeten.
Resthalterna redovisas i bilaga 1.
Tidigare framtaget Kontrollprogram för
Kiruna Avloppsreningsverk upprättat 97-1110 har upphävts 2013-06-27 genom
delegationsbeslut från MK. Har ersatts av
egenkontrollprogram för Kiruna ARV.
Journalföring sker i överensstämmelse med
naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd. Recipientkontroll utförs inom Torne- och
Kalixälvars Vattenvårdsförbund och
sammanställs i en årlig rapport.
Samordnad recipientprovtagning utförs och
sammanställs inom Torne-och Kalix älvars
Vattenvårdsförbund. Ett separat
recipientkontrollprogram är framtagen för
Luossajoki. En sammanställning av
recipientkontrollen redovisas i kapitel 9
nedan.

9. Bräddning vid avloppsanläggningen av
obehandlat eller otillräckligt behandlat ska
mätas och registreras.
10. Överskrids de riktvärden som angivits i
villkor 5 och 6 mer än tillfälligt åligger det
kommunen att utreda orsaken och i samråd
med tillsynsmyndigheten vidta lämpliga
åtgärder för att förhindra att överskridandet
upprepas. I rapport till tillsynsmyndigheten
enligt kontrollprogram ska kommunen
redovisa de åtgärder som vidtagits.
11. Vid ombyggnads eller underhållsarbeten
som medför att reningsanläggningen helt eller
delvis måste tas ur drift, får
tillsynsmyndigheten medge att utsläppsvillkor
tillfälligtvis får överskridas.
Tillsynsmyndigheten får därvid föreskriva att
nödvändiga motåtgärder ska vidtas för att
begränsa föroreningsutsläppen.

12. Reningsverket ska vara förberett för
desinfektion av utgående avloppsvatten.
Desinfektion ska företas i den omfattning som
hälsovårdande myndigheter finner erfoderligt.
13. Slamhantering vid reningsverket ska ske
på sådant sätt att olägenheter för omgivningen
inte uppkommer samt i huvudsaklig
överensstämmelse med naturvårdsverkets
allmänna råd för hantering av slam från
avloppsreningsverk.
14. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses
över och underhållas i syfte att så långt som
möjligt dels begränsa tillflödet till
reningsverket av grund och dräneringsvatten
och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller
otillräckligt behandlat bräddvatten.
15. Industriellt avloppsvatten får ej tillföras
anläggningen i sådan mängd eller av sådan
beskaffenhet att anläggningens funktion
nedsätts eller särskilda olägenheter
uppkommer för omgivningen eller i
recipienten.

Bräddning innan rensgaller registreras i antal
samt tid och för övriga bräddpunkter mäts
även mängd (m3). Villkoret anses uppfyllt.
De överskridande som varit under året beror
på renoveringsarbete av biosteget, vilket har
anmälts och godkänts av Miljö- och
byggnämnden. Åtgärder för att förhindra att
överskridandet upprepas anses därför inte
aktuellt. Villkoret anses därmed uppfyllt.

På grund av renoveringsarbeten av biosteget
har tillsynsmyndigheten medgivit att
utsläppsvillkoren av BOD tillfälligt
överskrids. I sitt beslut föreskrev
tillsynsmyndigheten att renoveringsarbetet
skall ske skyndsamt för att minimera tiden
som verket är utan biologisk rening. På grund
av mer omfattande skador på biobädden än
befarat har tiden för färdigställande blivit
längre än planerat.
Klorkontaktbassänger finns.

Slamhantering har skett i överensstämmelse
med Naturvårdsverkets allmänna råd. Ingen
borttransport av behandlat slam har skett
under året.

Underhåll, läcksökning och reparation på
ledningsnät utförs kontinuerligt.

För att förhindra olägenhet från industriellt
avloppsvatten pågår uppströmsarbete med
särskilt fokus på de större anslutna
industrierna. De största industrierna har krav
på provtagning och kvartalsrapportering av
det spillvatten som släpps till det kommunala
nätet.
16. Buller från anläggningen ska begränsas så Villkoret uppfyllt. Inget buller förekommer i
att verksamheten ej ger upphov till ekvivalent verksamheten.
ljudnivå utomhus vid närmare bostäder än 55
dB(A) dagtid (kl 07-18), 50 dB(A) kvällstid
(kl 18-22) och 45 dB(A) nattetid (kl 22-07).
17. Uppstår olägenheter av buller ska mätning Inga olägenheter med avseende på buller har
utföras, varefter nödvändiga åtgärder
framkommit under året.
utformas i samråd med tillsynsmyndigheten.

18. Uppstår besvärande lukt i omgivningen
Inga klagomål avseende besvärande lukt har
ska erfoderliga åtgärder vidtas för att
inkommit under året.
motverka störningarna.
19. Senast den 1 januari 1996 ska kommunen Tidsbegränsade villkor, ej längre aktuella.
redovisa en åtgärdsplan med tidplan till
tillsynsmyndigheten. Av planen ska framgå de
åtgärder som kommunen ska utföra så att
villkorspunkterna 5 och 6 kan innehållas
under hela kalenderåret från den 1 januari
2000.
8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m.
4 § 10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som
utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska
värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.
Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för
verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av punkt 11-12 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi
och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.

Flöden
Utgående flöde som årsmedelvärde uppgick till 15 120 m3/dygn och totala utgående årsflödet
uppgick till 5 519 000 m3. Totalt har 187 000 m3 vatten bräddats. Såväl inkommande som
utgående flöde har varit högre jämfört med föregående år. Totala mängden bräddat vatten har
varit mycket högre än föregående år. Orsaken till den ökade mängden bräddat vatten beskrivs
i avsnitt 11. Mängden tillskottsvatten till spillvattenledningsnätet är hög. Figur 1 redovisar
inkommande flöde till avloppsreningsverket jämfört med mängden utpumpat vatten från
vattenverket samt debiterad vattenmängd.

Figur 1. Inkommande dygnsflöde till Kiruna avloppsreningsverk jmf. med dygnsflödet för utpumpat vatten från
Kirunas vattenverk resp. debiterad vattenmängd för perioden 2013-2016.

Inkommande belastning samt reduktion
Belastningen på avloppsreningsverket, beräknat utifrån inkommande BOD var 13 805 pe,
vilket är något lägre än föregående år.

Reduktionen av P- tot uppgick till 88 % medan reduktionen av BOD uppgick till 80 %.
Reduktionen av P-tot har varit något lägre än 2015 medan reduktionen av BOD varit något
högre.
Utsläppsmängder i utgående vatten
Utsläppsmängderna av P-tot, COD, N-tot och NH4-N i utgående vatten är något högre än
föregående år medan mängden BOD är lägre. BOD uppvisar ett annat mönster än övriga
parametrar beroende på att det biologiska reningssteget ej fungerade under en stor del av
2015. Utgående halter samt totala mängder redovisas i bilaga 3 samt emissionsdeklarationen.
Resthalten i utgående avloppsvatten för BOD och P-tot har även kommenterats i avsnitt 7
ovan.
Metallhalterna i utgående vatten är lägre 2016 än 2015 för de flesta metaller och gränsvärdet
för förhöjda halter i utgående vatten innehålls med god marginal. Många av metallerna har
varit under rapporteringsgränsen vid ett flertal tillfällen, där ibland kvicksilver, kadmium och
bly som har varit under rapporteringsgräns vid samtliga provtagningstillfällen.
Slam
Reningsverket har producerat ca 3880 m3 slam med TS-halt 24,3 %, dvs 943 ton TS. Trenden
med låga metallhalterna i utgående avloppsvattnet syns också i slammet, där samtliga metaller
uppvisar lägre eller likvärdiga halter 2016 jämfört med 2015. Figur 2 visar trenden för några
av de viktigaste metallerna för de senaste sex åren.
Liksom för 2015 klarar slammet för 2016 kraven för användning vid jordtillverkning med
avseende på metaller och miljögifter.

Figur 2. Medelvärdet av kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb) samt zink (Zn) i slammet från Kiruna ARV
för åren 2011-2016.

Recipientprovtagning
Recipientprovtagning har liksom tidigare år samordnats i Torne- och Kalix älvars
vattenvårdsförbund (TKVVF). Regelbunden provtagning i recipienten Luossajoki har utförts
enligt det gemensamma kontrollprogram som tagits fram tillsammans med LKAB. VAverksamheten inom TVAB har ansvarat för provtagning uppströms och nedströms
utsläppspunkten för Kirunas avloppsreningsverk. Sammanställning och redovisning av
resultatet från recipientprovtagningen sker i TKVVF:s gemensamma årsrapport, se bilaga 5.
Av årets rapport framgår, liksom tidigare år, att Luossajoki är påverkad av utsläppet från
avloppsreningsverket. I provtagningspunkten nedströms avloppsreningsverkets utsläppspunkt

är statusen för näringsämnen klassas som dålig och höga totalkvävehalter har uppmätts
nedströms avloppsreningsverket. I två provpunkter i Luossajoki överskrider halten ammoniak
gränsvärdet i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift. En av dessa punkter är punkten
närmast nedströms avloppsreningsverkets utsläppspunkt.
Avfall
Under året har cirka 30 ton grovrens körts till förbränning.
Tabell 3 redovisar farligt avfall som uppstått i verksamheten under året.
Tabell 3. Farligt avfall som uppkommit vid Kiruna avloppsreningsverk under 2016
AVFALLSSLAG/ MÄNGD
OMHÄNDERTAGANDE
Spillolja, 140 liter
ÅVC
Smörjfett, 80 kg
Miljöenheten hämtat
Div. sprayburkar, 20 kg
Miljöenheten hämtat
Svavelsyra, 10 liter
Miljöenheten hämtat
Saltsyra, 1 liter
Miljöenheten hämtat
Målarfärg, 20 liter
Miljöenheten hämtat
Div. rengöringsmedel, 20 liter
Miljöenheten hämtat
Bilbatteri, 1 st
Miljöenheten hämtat
Lysrör, 150 st
ÅVC
Elektronikskrot, 100 kg
ÅVC

Energi och kemikalieförbrukning
Energiförbrukningen har uppgått till 1017 MWh el och 18,4 m3 olja.
Till fosforfällning har 288 ton Ekomix 1091 förbrukats och till slamavvattningen har ca 4 ton
polymer, Zetag 8125 använts.

9. Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS1994:2
4 § 11. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och SNFS 1994:2. Där så är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s
emissionsdel.
Aktuell
Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av
avloppsvatten från tätbebyggelse, SNFS 1990:14
Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2

Ej aktuell

X
X

Kommentarer av efterlevnaden av aktuella föreskrifter:

Bolaget anser att bestämmelserna i SNFS 1990:14 uppfylls.
Kontroller och provtagning har utförts i enlighet med SNFS 1990:14.
Bräddning och utsläpp av obehandlat avloppsvatten kontrolleras genom kontinuerlig mätning
och registrering i enlighet med SNFS 1990:14.
I bilaga 2 redovisas en sammanställning av bräddning inkl. utsläppsmängder under året.
I bilaga 3 redovisas en sammanställning av årets totala utsläppsmängder till vatten.
Kommentarer till resultaten sammanfattas under punkt 9. Sammanfattning av resultaten
av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar. Värden redovisas även i
Emissionsdelen.

10. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner
4 § 16. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt
för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Dagligen har processen besiktats okulärt och avläsningsresultat etc. har dokumenterats i en
driftjournal.
Flödesmätare har kalibrerats 2 ggr/år mot känt flöde med funktion 100 %.
Provtagare har rengjorts och temperatur kontrollerats i enlighet med ett veckoschema.
Funktionen har varit mycket god.
Nivågivare för bräddning av obehandlat vatten har kontrolleras 2 ggr/år med funktion 100 %.
Instruktioner/checklistor för dessa kontroller finns i verksamhetens egenkontrollprogram med
tillhörande driftsinstruktioner.
11. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott,
olyckor mm
4 § 17. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott,
olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet
för miljön eller människors hälsa.
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Nedan redovisas de driftsstörningar inklusive åtgärder som förekommit under året.
Kvartal 1: Under januari förekom problem med kemdoseringen vilket föranledde rengöring av
kemtanken. Suspgivare i slutsedimenteringsbassängen byttes ut pga. den gick sönder. Den
renoverade biobädden togs i drift.
Kvartal 2: Slamavvattnaren (Hubern) var trasig under april månad. Slamavvattning skedde
under tiden med hjälp av den gamla centrifugen. Under kvartalet förekom problem med två
pumpar som pumpar vattnet till biobädden. Detta i kombination med höga vårflöden ledde till
att stora mängder vatten tvingades bräddas. Problemen har åtgärdats. Grovrenstvätten togs i
drift efter ett längre haveri. Grovrenstvätten i drift leder till mindre olägenhet vid
omhändertagandet av grovrens.
Kvartal 3: Under juli och augusti skedde bräddning till följd av stora regnmängder samt
elavbrott på grund av åska. Under kvartalet har problem med värmeväxlaren, skrapa i
försedimenteringsbassäng 3 samt frekvensstyrning till ”biobäddspump” åtgärdats. Under
september upptäcktes och åtgärdades fel på flödesmätaren för bräddning (registrerade
bräddning utan att det bräddade).
Kvartal 4: Rengöring av fällningskemikalietankar pga. slamansamling i botten. Slamflykt
förekom i försedimenteringen under november på grund av handhavande fel. Problemet har
åtgärdats och driftsrutiner har uppdaterats.

Under året har en tillfällig lagring av fettavskiljarslam i en invallad betongplatta uppförts vid
avloppsreningsverket. Tidigare har fettavskiljarslammet tömts i slamförtjockaren men den
hanteringen innebär att fett kommer ut i verket via rejektvattnet och ställer till problem i
reningsprocessen. Fettavskiljarslammet kommer att omhändertas på ett miljöriktigt sätt. En
utredning om långsiktig hållbar lösning för fettavskiljarslam har påbörjats.
12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens
förbrukning av råvaror och energi
4 § 18. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens
förbrukning av råvaror och energi.
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Fortlöpande sker optimering av energi-, vatten-, olje- och kemikalieförbrukning där det är
möjligt.
För att spara energi har biobäddens tidigare motordrivna spridararm bytts ut till en spridararm
som roterar med självtryck.
Tryckavloppsledningen från Porfyrens pumpstation samt pumpstationerna på
Baningenjörsvägen och Lingonstigen har piggats under året. Rensningen av tryckavloppen
leder till minskad energiförbrukning.

13. Ersättning av kemiska produkter mm
4 § 19. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller människors
hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Inga kemikalier har ersatts i syfte att minska farligheten. Rensning av ovidkommande gamla
kemikalier har genomförts under året.

14. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.
4 § 20. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från
verksamheten och avfallets miljöfarlighet.
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Idrifttagning av renstvätten innebär att volymen grovrens som går till förbränning minskar
samt att en större mängd näringsämnen stannar kvar i processen i avloppsreningsverket.

15. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för
miljön eller människors hälsa
4 § 21. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan
ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa.
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Luktolägenheten från grovrenset har förbättras avsevärt när renset tvättas innan förbränning.
Ett antal skrivelser med information om reglerna kring fett till avloppet har gått ut till berörda
verksamhetsutövare för att minska olägenhet på avloppsreningsverket och miljön. Fett i
avloppsvattnet leder till problem i både avloppsnätet och vid avloppsreningsverk. Även
allmän information ang. fett till avloppet har gått ut i exempelvis Annonsbladet och Kiruna
kommuns informationsblad. Fettrattar som underlättar insamling av fett för hushållen har
delats ut.
Ett antal skrivelser ang. oljeavskiljare och olja till avloppet har gått ut till berörda
verksamhetsutövare för att minska olägenheten det medför för avloppsreningsverket och
miljön.
Arbetet med miljöcertifiering av VA-verksamheten har fortsatt under året. De miljömål som
främst berört Kiruna avloppsreningsverk under året är arbetet med att minska mängden
skadliga ämnen i avloppsvattnet samt minskning av mängden tillskottsvatten, vilket i sin tur
bidrar till minskad bräddning och därmed minskat utsläpp av orenat avloppsvatten.
Under året har en förstudie ang. avsättning av slam från Kirunas avloppsreningsverk
genomförts. Detta i syftet att hitta en avsättning som är långsiktigt hållbar. Arbetet kommer
att fortsätta under 2017.

16. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som
verksamheten tillverkar
4 § 22 En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga
miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder
detta eventuellt har resulterat i.
Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar.

Inga varor tillverkas i verksamheten.

Bilageförteckning
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.

Bilaga 1: Villkorsuppföljning
Bilaga 2: Bräddning
Bilaga 3: Totala utsläppsuppgifter till vatten.
Bilaga 4: Översiktsbild Kiruna avloppsreningsverk
Bilaga 5: Torne och Kalix älvars årsrapport 2016

Bilaga 1
Villkorsuppföljning 2016, Kiruna ARV
För endast in de års-, kvartals- och månadsmedelvärden som regleras i
beslutet.
Villkor enligt tillstånd
BOD (mg/l) P-tot (mg/l)
Gränsvärde som medelvärde för kalenderkvartal
15
0,5
Riktvärde som medelvärde för kalendermånad
15
0,5
Årsmedelvärden
P-tot
BOD
N-tot
NH4-N
mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
Uppfylls villkoren?
Kvartalsmedelvärden
P-tot
BOD

Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
Uppfylls villkoren?

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Uppfylls villkoren?

mg/l % mg/l
0,2
19
0,3
9
0,3
7
0,2
10

N-tot

% mg/l

NH4-N

% mg/l

%

Nej
Månadsmedelvärden
P-tot
BOD
N-tot
NH4-N
mg/l % mg/l % mg/l % mg/l %
0,3
20
0,2
23
0,2
17
0,2
12
0,3
8
0,3
9
0,2
6
0,3
7
0,3
10
0,3
10
0,3
12
0,2
9
Nej

2017-02-03

Bilaga 2
Bräddning 2016, Kiruna ARV
Bräddat vatten vid reningsverket
Antal
Antal m3
Orsak
h
Igångsättning av biobädden
Kvartal 1
Med behandling
402
Utan behandling
Kvartal 2
Med behandling
121867 Höga vårflöden samt tekniska
problem med pumpar
Utan behandling
26
Stora regnmängder samt elavbrott
Kvartal 3
Med behandling
61964
pga. åska
Med behandling
15
Kvartal 4
Med behandling
2305
Utan behandling
41
186538
Summa
Typ av behandling av bräddat vatten
Grovrening. Försedimentering.
Total bräddad volym pga. drifthaveri (m3/år)
Total bräddad volym pga. hydraulisk
överbelastning (m3/år)
Bräddad volym i % av totala årsflödet
4
Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket
Parameter
Medelvärde
Total mängd (ton/år)
(mg/l)
BOD7
12,2
1,174
CODCr
46,9
4,502
P-tot
0,6
0,056
N-tot
7,0
0,676
NH4-N
3,0
0,288
Parameter
Medelvärde
Total mängd (kg/år)
(mg/l)
Hg (Kvicksilver)
Nära noll
Nära noll
Cd (Kadmium)
0,005*
0,465*
Pb (Bly)
0,05*
4,652*
Cu (Koppar)
0,050**
4,613**
Zn (Zink)
0,064
5,990
Cr (Krom)
0,005**
0,183**
Ni (Nickel)
0,0016**
1,479**
*Samtliga analyser under rapporteringsgräns, **Merparten av analyser under rapporteringsgräns.
För analysvärden under rapporteringsgräns används halva rapporteringsgränsen vid beräkningar.
Under året har rapporteringsgränsen för flertalet metaller i bräddat vatten varit högre jmf med tidigare
år. Detta leder till att beräkningen av dessa värden blir högre.

Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde
Flödesproportionell provtagning
Tidsproportionell provtagning
Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer
Mängd vatten totalt (m3/år)
Mängd p.g a. drifthaveri (m3/år)
Mängd p.g.a hydraulisk
överbelastning (m3/år)

2017-03-24

Ja
Ja
Nej
0
0
0

Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer
Pumpstation
Recipient
Frekvens (ggr/år)
Antal timmar

Bilaga 3
Totala utsläppsuppgifter till vatten 2016, Kiruna ARV
Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid reningsverket
Medelhalt
Utsläppsmängd
(mg/l)
(kg/år)
BOD7
10,1
55197
CODcr
40,5
222321
P-tot
0,26
1362
N-tot
16,0
89822
NH4-N
10,8
61167
Medelhalt
Utsläppsmängd
(mg/l)
(kg/år)
Hg (Kvicksilver)
Nära noll
Nära noll
Cd (Kadmium)
0,00018*
0,55
Pb (Bly)
0,00185**
5,89
Cu (Koppar)
0,00531
25,69
Zn (Zink)
0,01653
88,30
Cr (Krom)
0,00044
1,70
Ni (Nickel)
0,00169
8,13
*Under rapporteringsgräns vid samtliga utgående analyser utom vid ett tillfälle samt vid samtliga
analyser av bräddat vatten
** Under rapporteringsgräns vid 7 av 12 analyser för utgående och vid samtliga analyser av bräddat
vatten.
För värden under rapporteringsgränsen används halva värdet vid beräkningar.
Under året har rapporteringsgränsen för flertalet metaller i bräddat vatten varit högre än tidigare, vilket
leder till att beräkningen av ”halva rapporteringsvärdet” blir högre än tidigare.

2017-03-24

Bilaga 4. Flödesschema Kiruna avloppsrreningsverk

Bilaga 5.
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Sammanfattning
På uppdrag av Torne- & Kalix älvars Vattenvårdsförbund har Enetjärn Natur AB sammanställt
och utvärderat resultaten från den samordnade recipientkontrollen i Torne och Kalix älvars
avrinningsområden år 2016.
För avrinningsområdena har vädret 2016 inneburit att det generellt har varit högre flöden än
normalt i april-augusti samt lägre flöden än normalt i september-december, vilket bl.a. kan
påverka halten suspenderande ämnen och vattnets färg.
Bedömningen är att vattenkvaliteten inom Torne och Kalix älvars avrinningsområden generellt är
god. Statusen för näringsämnen bedöms till hög eller god i samtliga vattendrag med undantag
för Luossajoki. Bedömningen är även att neutrala förhållanden avseende pH och alkalinitet råder
i vattendragen.
Vattendragens status är i huvudsak god vad gäller särkilt förorenande ämnen (As, Cd, Cr,
Cu, Hg, NH3-N, Ni, Pb, U och Zn), med några undantag då det lokalt finns påverkan från
närliggande verksamheter. För övriga förorenade ämnen finns det en märkbar belastning från
avloppsreningsverk, värmeverk och gruvindustri vid några provpunkter.
Översättning av sammanfattningen till meänkieli, sámigiella och suomeksi finns på hemsidan
www.tkvvf.se.
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Resultat
Bakgrund
Varje år genomförs vattenkemisk provtagning inom Torne och Kalix älvars avrinningsområden.
2016 års provtagningar från den samordnade recipientkontrollen har på uppdrag av Torne & Kalix
älvars Vattenvårdsförbund sammanställts och utvärderats av Enetjärn Natur AB. Årsrapporten
för 2016 är en förenklad rapport, som finns tillgänglig via hemsidan www.tkvvf.se. På Torne
& Kalix älvars vattenvårdsförbunds hemsida finns även information om förbundet och dess
medlemmar, programmet för den samordnade recipientkontrollen, tidigare årsrapporter samt
rådata för 2016. Fördjupad läsning om provtagningslokaler, ingående mätvariabler, beräkningar
och bedömningsgrunder finns tillgänglig i årsrapporten för 2015.

Exceptionell händelse 2016 - dieselutsläppet i Vassara älv
Den 1 mars 2016 skedde ett större utsläpp av diesel till Vassaraälven. Området är ett Natura 2000område som är särskilt känsligt för miljöpåverkan. Läckaget lokaliserades till en returledning från panncentralen vid Gällivare sjukhus. Akuta åtgärder sattes in för att stoppa läckaget men dieselolja påträffades
nedströms i Vassara- och Linaälven ända ner till Rautakoski. Förorenad is och snö forslades bort och i
området kring panncentralens cisterner inleddes ett saneringsarbete.
För att övervaka hur vattendragen påverkas av utsläppet har vattenprover tagits kontinuerligt under 2016
och vid behov kommer provtagning även att ske under 2017. Även provtagning av fisk har genomförts under 2016 och ska även ske under 2017. Boliden utökade sin recipientkontroll i Vassara- och Linaälven och
fann förhöjda halter av alifatiska och aromatiska kolväten under en dryg månad efter utsläppet. I andra
halvan av april var halterna nere på normala nivåer igen.
En vattenreningsanläggning har installerats på plats för att rena förorenat vatten från cisternerna. Markprover tas fortlöpande vid saneringsområdet. Cisternerna ska rivas och området kommer slutligen att
efterbehandlas.
Källa: Gällivare kommun
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Väderåret 2016
Vintermånaderna blev i huvudsak mycket milda i Norrbotten med undantag för några
veckor i januari som var något kallare än normalt. Under våren var det allmänt varmt och
nederbördsfattigt, med undantag för en rekordblöt april i nordöstra Norrbotten. Sommarens
väder får anses som normalt med undantag återigen för nordöstra Norrbotten som fick ovanligt
mycket regn under juni, juli och augusti. Hösten var ovanligt varm och nederbördsfattig. Det milda
och nederbördsfattiga vädret fortsatte även under november och december med undantag för
några kalla veckor i november. (SMHI)
För Torne och Kalix älvars avrinningsområden har vädret 2016 inneburit att det generellt har varit
högre flöden än normalt i april-augusti samt lägre flöden än normalt i september-december,
vilket bl.a. kan påverka halten suspenderande ämnen och vattnets färg.

Näringsämnen
Den parameter som främst ska användas för klassificering av näringsämnen i vattendrag är
totalfosfor (P-tot). Om det finns en väsentligt mänskligt orsakad kvävebelastning kan dock
status för kvävehalt styra statusklassningen av kvalitetsfaktorn näringsämnen istället för status
för totalfosfor.
För att ta hänsyn till olika omgivningsfaktorer och kemiska parametrar har EK (ekologisk
kvalitetskvot) beräknats för respektive provpunkt. EK används till att statusklassa vattendrag
och motsvarar förhållandet mellan observerade värden och beräknade objektspecifika
referensvärden för vattendragen. I beräkningen av de objektspecifika referensvärdena har
provtagningsstationens höjd över havet samt uppmätta halter av kalcium, magnesium, klorid och
absorbans använts. För Luossajoki har en förenklad metod använts då vattendraget får tillskott
av baskatjoner och kloridjoner från intilliggande verksamheter, vilket kan ge ett missvisande
referensvärde. För Linaälven, Kalix älv och Torne älv har den förenklade metoden också använts
då det delvis har saknats data för baskatjoner och kloridjoner.
De beräknade EK-värdena tillsammans med statusklassningen samt uppmätta halter för
totalkväve redovisas som årsmedelvärden per vattendrag i tabell 1. Statusklassningen för
vattendragen görs efter regeln ”sämst styr”, vilket innebär att den provpunken med sämst
status styr hela vattendragets status. Observera att antal provpunkter varierar mellan de
olika vattendragen, från endast en provpunkt i Kaitumälven, Vittangiälven och Laino älv till tio
provpunkter i Luossajoki, resultaten ska därmed tolkas med viss försiktighet.
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Statusen för näringsämnen bedöms till hög eller god i samtliga vattendrag inom båda
avrinningsområdena med undantag för Luossajoki där statusen är dålig i den provtagningspunkt
som ligger nedströms Kiruna avloppsreningsverk (Lj 13:2/KVA 135), samt provpunkterna
nedströms värmeverket i Kiruna (Lj 13:3) och uppströms avloppsreningsverket (Lj 13:1) där
statusen är måttlig. I resterande provpunkter i Luossajoki är statusen hög eller god.
Totalkvävehalterna är låga till måttliga i samtliga vattendrag med undantag för Lina älv
där halterna och höga samt Luossajoki där halterna är mycket höga (Naturvårdsverket
1999). Orsaken till de höga kvävehalterna är i huvudsak utsläpp från LKAB:s och Bolidens
gruvverksamheter i Gällivare respektive värmeverket och avloppsreningsverket i Kiruna.

Tabell 1. Beräknade EK-värden redovisas tillsammans med statusklassificering enligt HVMFS 2013:19 samt uppmätta
årsmedelhalter för totalkväve (mg/l). När det gäller statusklassningen är det den provstation med sämst status som
styr hela vattendragets status.
Kalix älvs avrinningsområde
EK-värde tot-P

Tot-N [mg/l]

Vattendrag

Status

Min

Max

Medel

Min

Max

Kaitumälven

█ Hög

0,7

0,7

0,1

0,1

0,2

Vassaraälven

█ Hög

1,2

1,7

0,3

0,1

1,4

Linaälven

█ Hög

0,7

1,2

0,9

0,1

4,4

Ängesån

█ God

0,5

0,7

0,3

0,2

0,5

Kalix älv

█ Hög

0,8

2,1

0,3

0,1

0,6

Torne älvs avrinningsområde
EK-värde tot-P

Tot-N [mg/l]

Vattendrag

Status

Min

Max

Medel

Min

Max

Luossajoki

█ Dålig

0,1

1,4

4,2

0,1

22

Vittangiälven

█ Hög

1,1

1,1

0,3

0,2

0,4

Laino älv

█ Hög

1,0

1,0

0,2

0,1

0,2

Muonioälven

█ God

0,6

0,8

0,2

0,2

0,4

Torne älv

█ God

0,6

1,8

0,3

0,1

0,5
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Försurning
Bedömningen av ett vattendrags surhetstillstånd kan göras från alkalinitet
(försurningskänslighet) och/eller pH-värde. Vid samtliga provpunkter har nära neutrala
pH-värden uppmätts och buffringskapaciteten (alkaliniteten) är mycket god till god
(Naturvårdsverket 1999).
Om det är sura förhållanden i vattendrag ska det utredas om detta beror på naturlig surhet eller
mänskligt orsakad försurning (HVMFS 2013:19). Försurning räknas till de fysikalisk-kemiska
parametrar som påverkar vattenförekomsters ekologiska status. Bedömningen är att neutrala
förhållanden råder i vattendragen och en utvärdering av försurningspåverkan behöver därför inte
genomföras. Det ska dock förtydligas att antalet provpunkter och provtillfällen i vissa vattendrag
är fåtaliga, vilket inte ger en heltäckande bedömning.

Särskilt förorenande ämnen
I sötvatten förekommer metaller naturligt i låga halter. Halterna av metaller i våra sjöar och
vattendrag har dock kommit att öka på grund av mänsklig aktivitet, trots att de luftburna halterna
av de flesta metaller och tungmetaller har minskat mycket (60-90 %) under de senaste 40 åren
(IVL 2016).
Toxiska kemiska ämnen i vattendrag hanteras i statusklassningen av vattenförekomster i två olika
kategorier. De ämnen som har EU-gemensamma miljökvalitetsnormer ingår i klassificeringen av
kemisk ytvattenstatus (bly, kadmium, kvicksilver och nickel). Utöver dessa ska ämnen som släpps
ut i vattnet i betydande mängd klassificeras under ekologisk status som särskilt förorenande
ämnen (HVMFS 2013:19). De ämnen som klassificerats för vattendragen inom Torne och Kalix
älvars avrinningsområden i denna rapport är ammoniak, arsenik, koppar, krom, uran och zink. För
bedömninggrunder och gränsvärden, se tabell 2.
Samtliga ovan nämnda metaller har i huvudsak analyserats vid provpunkterna i Kalix älv,
Linaälven, Vassaraälven och Ängesån inom Kalix älv avrinningsområde och i Luossajoki och
Torne älv inom Torne älv avrinningsområde, se tabell 3. Till viss del är dock antalet provpunkter
och provtillfällen för få för att en heltäckande bedömning ska kunna göras, bedömningen ska
därför beaktas med viss försiktighet. Ammoniak har inte analyserats på labb utan har beräknats
med hjälp av analyserade halter av ammonium, pH och temperatur. I Kaitumälven, Lainio älv,
Muonioälven och Vittangiälven har ovan nämnda metaller inte analyserats.
De analyserade årsmedelhalterna för kadmium överskrider inte gränsvärdet för god kemisk
ytvattenstatus i Kalix älv, Linaälven, Vassaraälven, Ängesån, Luossajoki och Torne älv. De
analyserade årsmedelhalterna för kvicksilver överskrider inte heller gränsvärdena i Kalix älv,
Linaälven, Vassaraälven, Luossajoki och Torne älv. För Ängesån har dock kvicksilver analyserats
med en högre detektionsgräns (<0,1 µg/l) än gränsvärdet (0,07 µg/l), detsamma gäller hälften av
provpunkterna i Torne älv och tre provpunkter i Luossajoki.
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För bly, koppar, nickel och zink
avser gränsvärdena biotillgängliga
halter, vilket är den del av den
lösta halten metall som beräknas
tas upp av vattenlevande
organismer (HVMFS 2013:19).
Biotillgängliga halter behöver dock
inte beräknas för bly och nickel

Tabell 2. Bedömningsgrunder för särskilt förorenade ämnen (*)
och gränsvärden för kemisk ytvattenstatus (**). HVMFS 2013:19.
1 Avser biotillgänglig koncentration.
2 Gränsvärdet varierar beroende på vattnets hårdhetsklass där lägsta
klassen är mjukast vatten och högsta klassen är hårdast vatten.

Ämne

[µg/l]
As*

0,50

7,9

Cd**2

≤0,08 (klass 1)
0,08 (klass 2)
0,09 (klass 3)
0,15 (klass 4)
0,25 (klass 5)

≤0,45 (klass 1)
0,45 (klass 2)
0,6 (klass 3)
0,9 (klass 4)
1,5 (klass 5)

Cr*

3,4

-

Cu*

0,51

-

Hg**

-

0,07

NH3-N*

1,0

6,8

Ni**

41

34

Pb**

1,21

14

U*

0,17

8,6

Zn*

5,51

-

då medelvärdet inte överstiger 1,2
respektive 4,0 µg/l, bedömningen
god status kan därmed ske
utan beräkning av biotillgänglig
koncentration (Havs- och
vattenmyndigheten 2016).
Jämfört med Havs- och
vattenmyndighetens
föreskrifter ligger halterna för
ammoniak, arsenik och krom
under gränsvärdena för både
årsmedelvärde och maximal
tillåten koncentration i Kalix

Maximal tillåten
koncentration

Årsmedelvärde

älv, Linaälven, Vassaraälven
och Ängesån inom Kalix älv
avrinningsområde och i Luossajoki och Torne älv, med undantag för ammoniak vars medelvärde
överskrids vid två provpunkter i Luossajoki (Lj 13:2 och Lj 13:3). Vid dessa provpunkter överskrids
också maximal tillåten koncentrations vid 18 % av samtliga provtillfällen.
Årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration överskrids inte för uran i Kalix älv, Ängesån
och i Torne älv. Årsmedelvärdet för uran överskrids däremot i Linaälven, Vassaraälven och
Luossajoki. Den maximalt tillåtna koncentrationen överskrids vid 38 % av samtliga provtillfällen i
Luossajoki. I de undersökningar som ligger till grund för själva gränsvärdet för uran har man dragit
ifrån bakgrundshalter, överskrids gränsvärdet ska därför naturlig bakgrundshalt beaktas (Havsoch vattenmyndigheten 2016). Inom ramen för kontrollprogrammet har det inte funnits resurser
för att identifiera den naturliga bakgrundshalten för uran vid provtagningspunkterna. Samtliga
provpunkter där gränsvärdet överskrids ligger dock nedströms gruvverksamhet, en koppling till
gruvverksamheten är därför trolig.
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Biotillgänglig halt för koppar beräknades för Kalix älv, Linaälven, Vassaraälven, Ängesån,
Luossajoki och Torne älv, då årsmedelvärdena överstiger 0,5 µg/l. De uträknade biotillgängliga
årsmedelhalterna överskrider dock inte bedömningsgrunden och därmed råder god status
i vattendragen med avseende på halten koppar. För zink behövs inga biotillgängliga halter
beräknas för Kalix älv, Linaälven, Vassaraälven och Ängesån då medelvärdet inte överstiger 5,5
µg/l, bedömningen god status kan ske utan beräkning av biotillgänglig koncentration (Havs- och
vattenmyndigheten 2016). För Luossajoki och Torne älv överskrids gränsvärdet för zink vid några
provpunkter, de uträknade biotillgängliga halterna överskrider dock inte bedömningsgrunderna
med undantag för en provpunkt i Torne älv (SVA 66).

Tabell 3. Förorenande ämnen i vattendragen. Årsmedelvärden för samtliga provpunkter i respektive vattendrag.
*Parameter påverkar ekologisk status (särskilt förorenande ämne). Färgerna anger status: █ = god, █ = måttlig
**Parameter påverkar kemisk ytvattenstatus. Färgerna anger status: █ = god
() Beräknade biotillgängliga halter
Vassaraälven

Linaälven

Ängesån

Kalix älv

Luossajoki

Torne älv

As*
[µg/l]

█ 0,09

█ 0,09

█ 0,17

█ 0,08

█ 0,13

█ 0,07

Cd**
[µg/l]

█ 0,004

█ 0,003

█ 0,01

█ 0,005

█ 0,01

█ 0,009

Cr*
[µg/l]

█ 0,1

█ 0,1

-

█ 0,1

█ 0,1

█ 0,1

Cu*
[µg/l]

█ 1,0
(0,05)

█ 0,9
(0,07)

█ 0,9
(0,06)

█ 1,0
(0,10)

█ 2,4
(0,15)

█ 1,5
(0,13)

Hg**
[µg/l]

█ 0,001

█ 0,005

<0,1

█ 0,029

█ 0,035

█ 0,053

NH3-N*
[µg/l]

█ 0,05

█ 0,05

-

█ 0,03

█ 4,5

█ 0,06

Ni**
[µg/l]

█ 0,4

█ 0,5

-

█ 0,6

█ 0,7

█ 0,6

Pb**
[µg/l]

█ 0,05

█ 0,03

█ 0,11

█ 0,04

█ 0,12

█ 0,09

U*
[µg/l]

█ 0,2

█ 1,1

-

█ 0,1

█ 6,1

█ 0,1

Zn*
[µg/l]

█ 2,2

█ 2,3

█ 4,1

█ 5,0

█ 5,3
(3,1)

█ 9,5
(5,8)
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För övriga analyserade förorenande ämnen finns inga bedömningsgrunder men genom
jämförelse mellan de olika provpunkterna kan ändå en viss utvärdering ske av de analyserade
halterna. Ett generellt mönster är att Luossajoki sticker ut med högre halter i merparten av
provpunkterna jämfört med de andra vattendragen. Luossajoki är ett litet vattendrag med
relativt hög belastning av intilliggande verksamheter. Regelbunden provtagning utförs enligt
det gemensamma kontrollprogrammet vilka Tekniska Verken i Kiruna AB och LKAB ansvarar
över. Utöver Luossajoki har Lina älv förhöjda års-medelvärden av sulfat, kalcium och mangan
i jämförelse med provpunkten uppströms LKAB:s gruvverksamhet i Gällivare (MVA02), vilket
påvisar en påverkan från gruvverksamheten.
En provpunkt i Kalix älv (KVA 04) har högre halter av sulfat jämfört med de andra provpunkterna
i älven. Förklaringen är att strax uppströms provpunkten mynnar Rakkurijoki som är recipient till
LKAB:s gruva i Kiruna. En provpunkt i Vassaraälven (526) har högre halter av sulfat och kalcium
jämfört med provpunkten uppströms (525). Detta beror på att vattendraget Leipojoki mynnar
i Vassaraälven mellan dessa två punkter. Leipojoki är recipient till Bolidens gruva i Aitik. En
provpunkt i Torne älv (To 05) har en hög årsmedelhalt av aluminium (0,1 mg/l). Denna punkt
ligger där Torne älv passerar Haparanda stad. Anledningen till de höga halterna kan således bero
på avrinning av dagvatten eller intilliggande verksamheter i Haparanda stad.
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Övriga parametrar
För uppmätta min- och maxvärden för övriga parametrar, se tabell 4.
I Torne- och Kalix älvars avrinningsområden varierar vattnets färg. De högsta färgtalen har i
huvudsak uppmätts under höga flöden på hösten, medan vattnet har varit klarast vid låga
flöden under vår, sommar och vinter. I huvudsak beror vattnets färg på en stor andel myrmarker
i avrinningsområdena samt påverkan från markanvändning, såsom skogsbruk och dikning.
De uppmätta halterna av totalt organiskt kol (TOC) i vattendragen inom avrinningsområdena
visar att halten syretärande ämnen är mycket låg (Naturvårdsverket 1999). Undantaget är de
nedersta delarna av Luossajoki där måttliga halter har uppmätts. Mönstret för suspenderade
ämnen i vattendragen är att halterna är låga och stabila under större delar av året med någon
eller några toppar under året, då främst kopplat till låga flöden under vintern och sommaren, då
det är större risk för grumling vid provtagning, samt till våren då det är höga flöden i samband
med snösmältningen. Inga bedömningsgrunder för konduktivitet i vattendrag finns tillgängliga,
men för svenska insjöar är normalvärdet 2-20 mS/m (2003 Bydén m.fl.). I samtliga analyserade
vattendrag är årsmedelvärden för konduktivitet under 20 mS/m, med undantag för Luossajoki.
Tabell 4. Uppmätta min- och maxhalter för övriga parametrar. * = endast en provstation
Kalix älvs avrinningsområde
Färg
[mg/l]

TOC
[mg/l]

Suspenderade ämnen
[mg/l]

Konduktivitet
[mS/m]

Vattendrag

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Kaitumälven*

45

45

3,0

3,0

4,0

4,0

2,7

2,7

Vassaraälven

51

52

5,6

5,7

2,4

7,1

2,3

12,4

Linaälven

37

85

4,3

6,2

2,1

5,0

2,9

10,4

Ängesån

101

140

5,4

7,5

4,0

4,0

3,2

3,7

Kalix älv

15

97

3,0

6,0

4,0

6,3

3,4

6,8

Torne älvs avrinningsområde
Färg

TOC

Suspenderade ämnen

Konduktivitet

Vattendrag

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Luossajoki

8

74

4,3

12,9

4,0

8,1

2,5

119,1

Vittangiälven*

62

62

5,0

5,0

5,9

5,9

5,0

5,0

Laino älv*

65

65

4,1

4,1

5,4

5,4

4,0

4,0

Muonioälven

49

126

3,8

6,6

4,0

15,8

3,3

4,2

Torne älv

20

125

2,0

7,9

4,0

14,3

3,6

6,1
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Slutsatser
Bedömningen är att vattenkvaliteten inom Torne och Kalix älvars avrinningsområden generellt är
god. Statusen för näringsämnen bedöms till hög eller god i samtliga vattendrag med undantag
för Luossajoki och bedömningen är även att neutrala förhållanden avseende pH och alkalinitet
råder i vattendragen.
I huvudsak råder god status vad gäller förorenande ämnen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, NH3-N, Ni, Pb, U
och Zn), med några undantag då det lokalt finns påverkan från närliggande verksamheter. För
övriga förorenade ämnen finns det en märkbar belastning från avloppsreningsverk, värmeverk
och gruvindustri vid vissa provpunkter, detta märks även i en förhöjd konduktivitet vid dessa
punkter.
Övriga parametrar som sticker ut är dels färgtal, vilket har sin förklaring i en stor andel myrmarker
i avrinningsområdena samt påverkan från markanvändning såsom skogsbruk och dikning, dels
suspenderade ämnen där höga halter har mätts upp vid låga och höga flöden under året.
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