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Textdel– 2019 års miljörapport  
I denna mall redovisas vissa uppgifter enligt 5 § samt 5b-5i §§  i föreskrifterna om 
miljörapport. Övriga uppgifter enligt 4, 5 och 5b-5i §§ redovisas i grunddelen, emissionsdelen 
eller särskilda flikar i SMP (gäller täkter, bygg- och rivningsavfall och stora 
förbränningsanläggningar) samt mallar i SMP-hjälp (gäller BAT-slutsatser, förbränning av 
avfall samt avloppsreningsverk och slam).  
 
Tillståndspliktiga verksamheter och verksamheter som förelagts att ansöka om tillstånd 
1. Verksamhetsbeskrivning  
5 § 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. 
I bilaga 4 redovisas ett översiktligt processchema med de olika behandlingsstegen. Nedan 
följer en kort beskrivning av behandlingen. 
Avloppsvattnet leds genom två maskinrensande galler, 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 i sandfång 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) 

Bräddning 
(om flödet överskrider 
kapaciteten) 

Rensgaller 5 000 Bräddning genom fast galler med 60 
mm spaltvidd. 

Sandfång och biobädd 1 925 Bräddning ut genom bräddlucka. 
Flockning och slutsedimentering 1 540 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 Bräddning till Kontrollmetod* Koordinater 
Vattenverket 
(gamla) 

Luossajärvi Frekvens+tid 7530446, 148327 

Tuolluvaara Dagvattenledning till myr Frekvens+tid 7529152, 154562 
Malmbanegården Luossajärvi Frekvens+tid 753227, 148002 
Lokstallet Luossajärvi Frekvens+tid  
Industriområdet Luossajoki Frekvens+tid 7528640, 154134 
Brandstation Yli Lombolo Frekvens+tid 7528310, 149399 
Porfyren* Huvudledning inom 

rasriskområde 
Frekvens+tid  

Petterson Huvudledning inom 
rasriskområde 

Frekvens+tid  

*Arbete med att anlägga ett bräddavlopp i Luossajärvi har slutförts under 2019. 
 
Verksamhetens påverkan på miljö och människors hälsa 
Påverkan utgörs främst av utsläpp till vatten av bl.a. närings- och syreförbrukande ämnen men 
även utsläpp till luft, buller, lukt, och avfall. Lukt kan uppstå vid slamhantering. Övriga 
utsläpp till luft består av koldioxid, kväveoxider och flyktiga kolväten från transporter till och 
från avloppsreningsverket. 

Förändringar under året 
Inom verket har reparation av sandfång skett, med nya skrapor och pumpar. Fjärrvärme 
installerades och togs i bruk i januari 2019. 
Byte av styrsystem har skett under 2019. Mindre intrimningar av system/rapportering återstår. 
 
2. Tillstånd 
5 § 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 7. 
 

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  
5 § 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  

  Inga beslut under året 

 



4. Andra gällande beslut  
5 § 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 5 b §. 
 
Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 
förelägganden mm. 
 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2016-11-28 Miljö- och byggnämnden, Kiruna 
kommun 

Tillfällig lagring av fettavskiljarslam enligt 
1 kap. 11§ Miljöprövningsförordningen 
(2013:251). 

2017-06-15 Miljö- och byggnämnden, Kiruna 
kommun 

Mindre ändring avseende tillståndet för 
Kirunas avloppsreningsverk, anläggande av 
nödbräddavlopp från pumpstation Porfyren 
till Luossajärvi enligt 1 kap. 11 § 
Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 
5. Tillsynsmyndighet 
5 § 5.Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
 
Namn: Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun 

 
6. Tillståndsgiven och faktisk produktion  
5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

Tillståndsgiven mängd /annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

Dimensionerad anslutning: 27 000 pe Max gvb tätbebyggelse: 25 000 pe* 

 Max gvb inkommande: 25 976 pe** 
Kommentar: 
* Max gvb tätbebyggelse har beräknas enligt Naturvårdsverkets vägledning, 2017-10-13. Se 
bilaga 6. 
** Max gvb inkommande är framtagen i Naturvårdsverkets beräkningsmall, se bilaga 7. 
 
 
7. Gällande villkor i tillstånd  
5 § 7. 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-biologisk-
kemisk 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. 

Villkoret anses uppfyllt. 



2. Den utbyggda avloppsanläggningen ska tas 
i drift senast den 1 april 1997, varvid anmälan 
skall göras till tillsynsmyndighet för 
förstagångsbesiktning. 

Villkoret ej längre aktuellt. 

3. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så 
att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 
tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser. 

Villkoret anses uppfyllt 

4. Val och byte av fällningskemikalie ska ske 
i samråd med respektive godkännas av 
tillsynsmyndighet. 

Ej aktuellt. 
Kemira PAX-33 sedan sommaren, som är i 
princip samma fällningskemikalie som 
Ecoflock. 

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. 

Villkoret uppfyllt, se bilaga 1. 

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. 

Villkoret uppfyllt i stort, se bilaga 1.  
Riktvärdet för BOD överskreds för februari. 

7. Fortlöpande kontroll av avlopps-
anläggningens 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. 

Villkoret uppfylls.  
Tidigare framtaget kontrollprogram har 
upphävts och ersatts av ett 
egenkontrollprogram.   

8. Förslag till program för recipientkontroll 
ska upprättas av kommunen och senast den 1 
januari 1996 inges till länsstyrelsen för 
fastställande. 

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 8 
nedan. 

9. Bräddning vid avloppsanläggningen av 
obehandlat eller otillräckligt behandlat 
avloppsvatten ska mätas och registreras. 

Bräddning innan rensgaller registreras i antal 
samt tid och för övriga bräddpunkter mäts 
även mängd (m3). Villkoret anses uppfyllt. 

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. 

Ej aktuellt under året. 



11. Vid ombyggnads eller underhållsarbeten 
som medför att reningsanläggningen helt eller 
delvis måste tas ur drift, får tillsyns-
myndigheten medge att utsläppsvillkor 
tillfälligtvis får överskridas. Tillsyns-
myndigheten får därvid föreskriva att 
nödvändiga motåtgärder ska vidtas för att 
begränsa föroreningsutsläppen. 

Ej aktuellt under året. 

12. Reningsverket ska vara förberett för 
desinfektion av utgående avloppsvatten. 
Desinfektion ska företas i den omfattning som 
hälsovårdande myndigheter finner 
erforderligt. 

Klorkontaktbassänger finns. 
 

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. 

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

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. 

Underhåll, läcksökning och reparation på 
ledningsnät utförs kontinuerligt. Ett mer 
strategiskt arbete med att begränsa mängden 
tillskottsvatten har påbörjats. 

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. 

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 
att verksamheten ej ger upphov till ekvivalent 
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). 

Villkoret uppfyllt. Inget störande buller 
förekommer från verksamheten. 

17. Uppstår olägenheter av buller ska mätning 
utföras, varefter nödvändiga åtgärder 
utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Inga olägenheter med avseende på buller har 
framkommit under året. 

18. Uppstår besvärande lukt i omgivningen 
ska erforderliga åtgärder vidtas för att 
motverka störningarna. 

Inga klagomål avseende besvärande lukt har 
inkommit under året. 

19. Senast den 1 januari 1996 ska kommunen 
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. 

Tidsbegränsade villkor, ej längre aktuella. 

 
 



8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m. 
5 § 8. 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 
 
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 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och 
råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  Värden till följd av villkor 
redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. 
Flöden 
Utgående flöde som årsmedelvärde uppgick till 11 200 m3/dygn och totala utgående 
årsflödet uppgick till 4 095 000 m3. Totalt har cirka 14 000 m3 vatten bräddats under året. 
Totala mängden bräddat vatten har varit i princip samma som föregående år tack vare en torr 
och varm sommar, se bilaga 2. Mängden tillskottsvatten till spillvattenledningsnätet är 
fortsatt hög. Figur 1 redovisar inkommande flöde till avloppsreningsverket jämfört med 
mängden utpumpat vatten från vattenverket samt debiterad vattenmängd. I figur 1 syns 
tydligt att mindre mängd avloppsvatten kom in till avloppsreningsverket under sommaren 
och hösten jämfört med 2017 och 2018.  

 
Figur 1. Inkommande dygnsflöde till Kiruna avloppsreningsverk jmf. med dygnsflödet för utpumpat vatten 
från Kirunas vattenverk resp. debiterad vattenmängd för perioden 2015-2019.  
 
Inkommande belastning samt reduktion 
Medelbelastningen på avloppsreningsverket, beräknat utifrån inkommande BOD var strax 
under 16 000 pe, vilket är lägre än föregående år. Maximal uppmätt belastning motsvarar   
30 800 pe, vilket utgörs av ett enskilt högt inkommande BOD-värde.  
 
Reduktionen av P- tot och BOD i snitt under året uppgick till 91 % respektive 86 %.  
 
Utsläppsmängder i utgående vatten 
Utsläppsmängderna av BOD och COD i utgående vatten är något högre än föregående år 
medan mängden P-tot, N-tot och NH4-N är något lägre. Utgående halter samt totala 
mängder redovisas i bilaga 3 samt i emissionsdeklarationen. Resthalten i utgående 
avloppsvatten för BOD och P-tot har även kommenterats i avsnitt 7 ovan.    



 
Metallhalterna i utgående vatten är högre 2019 än 2018 för de flesta metaller. Gränsvärdet 
för metaller i utgående avloppsvatten innehålls dock med god marginal. Kvicksilver har 
varit under rapporteringsgränsen vid samtliga provtagningstillfällen utom ett. 
 
Slam 
Reningsverket har producerat ca 4800 m3 slam med TS-halt 23,45 %, d.v.s. 1124 ton TS. 
Samtliga metaller förutom kvicksilver, krom och nickel uppvisar ett högre värde i slammet 
jämfört med 2018. Slammet klara de generella kraven för användning vid jordtillverkning 
med avseende på metaller och miljögifter förutom med avseende på kadmium, bly och zink. 
Figur 2 visar trenden i slammet för några av de viktigaste metallerna för de senaste sex åren. 
Ämnena PAH, Toluen och Nonylfenol har varit lägre 2019 jämfört med 2018 medan PCB 
tangerar halten för 2018. Att mängden förorening, exempelvis PAH, i slammet minskat är 
troligen resultatet av att mängderna olja som kommit in till verket varit lägre än 2018.   
 

  

  
Figur 2. Medelvärdet av kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb) samt zink (Zn) i slammet från Kiruna ARV 
för åren 2014-2019. 
 
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 för Luossajoki. VA-verksamheten 
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. När årsrapporten för 2019 
är färdigställd kommer den att skickas till tillsynsmyndigheten för kännedom.  
Av 2018 års rapport, liksom tidigare år, framgår att Luossajoki är påverkad av utsläppet från 
avloppsreningsverket. I provtagningspunkten nedströms avloppsreningsverkets 
utsläppspunkt är statusen för näringsämnen klassad som dålig. I Luossajoki överskrids 
gränsvärdet för årsmedelhalt av ammoniak. Även maximal tillåten koncentration av 



ammoniak överskrids vid flera tillfällen. 
 
Avfall 
Under året har cirka 24 ton grovrens körts till förbränning. Mängden rens är något större 
jämfört med föregående. 
 
Tabell 3 redovisar farligt avfall som uppstått i verksamheten under året.  
 
Tabell 3. Farligt avfall som uppkommit vid Kiruna avloppsreningsverk under 2019 

AVFALLSSLAG/ MÄNGD  OMHÄNDERTAGANDE 
Elektronik, 50 kg ÅVC 
Ljuskällor, bl.a. lysrör, 5 kg ÅVC 
Batterier, 10 kg ÅVC 

 
Energi och kemikalieförbrukning 
Energiförbrukningen för 2019 har uppgått till 715 MWh el och 650 MWh fjärrvärme. 
Anslutning till fjärrvärmenätet har skett 2019, vilket gör att oljeanvändningen fasats ut.  
 
Till fosforfällning har cirka 300 ton Ekomix 1091 (Kemira PAX-33 sedan juli 2019) 
förbrukats och till slamavvattningen har ca 5 ton polymer, Zetag 8125 använts. 
 
 
9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner 
5 § 9. 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 under året med funktion 
100 %. 
 
Instruktioner/checklistor för dessa kontroller finns i verksamhetens egenkontrollprogram med 
tillhörande driftsinstruktioner samt vissa delar i ett datorbaserat underhållssystem. 
Allteftersom kommer merparten av egenkontrollen att läggas över i underhållssystemet. 
 
Under 2019 har analys med lägre rapporteringsgräns använts för kvicksilver i utgående vatten 
för att erhålla mer noggranna mängdberäkningar. 
 
 
 10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 
olyckor mm  
5 § 10. 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. 
 



Under året har det biologiska reningssteget slagits ut uppskattningsvis 3 gånger vilket 
misstänks bero på olja eller andra kemikalier i inkommande avloppsvatten. När biobädden 
slagits ut tar det uppemot 3 veckor innan den återhämtat sig. För att informera om problemen 
och regelverken kring fett och olja till avloppet har annonser lagts ut i annonsbladet. Förslag 
till Riktlinjer för oljeavskiljare för Kiruna kommun återstår att skickas till politiken. Endast 
mindre antal tillsynsbesök hos verksamhetsutövare har skett under hösten.     
 
Under året har nytt styrsystem installerats och trimmats in, vilket gjort att vissa flöden har fått 
uppskattas under installations-/intrimningstiden. 
 
Förfällning i försedimenteringen skedde under perioden 29 februari till 17 april samt från 9 
december och framåt.   
 
Allt eftersom byts fasta telefonnätet ut mot fiber eller GSM, för att minska sårbarheten, i 
pumpstationerna. 
 
 
11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 
förbrukning av råvaror och energi 
5 § 11. 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. 
 
Under året har fjärrvärme använts istället för olja. 
 

 
 12. Ersättning av kemiska produkter mm  
5 § 12. 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 under året i syfte att minska farligheten. 
 
13. Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet. 
5 § 13. 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. 
 
Inga särskilda åtgärder för att minska volymen avfall eller miljöfarlighet har genomfört. 
Under januari 2019 genomfördes etapp 2 i installationen av nu rensutmatning, som påbörjades 
2018, vilket medfört mindre och torrare rens. 
 
 
14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för 
miljön eller människors hälsa 
5 § 14. 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. 
 
Under våren fortsatte förbränning vid Kiruna värmeverk av det fettavskiljarslam, som 
tillfälligt lagrats vid Kiruna avloppsreningsverk. 



 
15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som 
verksamheten tillverkar 
5 § 15. 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 inom verksamheten. 

 
Verksamheter som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2016:6 om rening och 
kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse 
5 h §. NFS 2016:6  
Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlevnaden av 
föreskrifterna. 
 
Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 
jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 
Kommenterad sammanfattning: 
Bolaget anser att bestämmelserna i föreskriften NFS 2016:6 efterlevs till största delen. 
 
Tätbebyggelsens maximala genomsnittliga veckobelastning är 25 000 pe. Uppgiften har tagits 
fram i enlighet med Naturvårdsverkets nya vägledning, 2017-10-13. Bedömningsunderlag se 
bilaga 6. 
 
När det gäller de övriga inledande paragraferna, som rör verkets utformning och drift, 
uppfylls kraven i föreskriften med reservation för sista delen av 3 § där det framgår att 
utsläppspunkten ska väljas så att påverkan på recipienten begränsas i största möjliga 
utsträckning. Recipientprovtagning som utförs i recipienten nedströms utsläppet visar en 
tydlig påverkan från avloppsreningsverket, se punkt 8. 
 
Efterlevnad av 8 §, tabell 1 och 2, se emissionsdeklarationen. 
 
Provtagning 
Provtagning av inkommande och utgående avloppsvatten sker med flödesproportionella 
automatiska provtagare. Provtagning sker efter ett fastställt provtagningsprogram som är 
utformat så att bestämmelserna i 12-13§ uppfylls, se bifogat provtagningsprogram bilaga 6. 
Från och med 2018 provtas bräddat avloppsvatten med flödesstyrd automatisk provtagare. För 
att kraven i 15 § ska uppfyllas finns driftsinstruktioner som säkerställer korrekt hantering av 
prov. 
 
Flödesmätning 
Utgående och bräddat vatten vid avloppsreningsverket mäts genom kontinuerlig 
flödesmätning. 
 
Flödesmätare och provtagare är placerade och utformade så att uttagna prov blir 
representativa för vattnet som ska provtas.   
 
Flödesmätare och provtagare underhålls och kontrolleras enligt framtagna driftinstruktioner. 
 
Bilageförteckning  
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.   
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Bilaga 7. Bedömningsunderlag max gvb inkommande 
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Bilaga 1 
Villkorsuppföljning 2019, 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 N-tot NH4-N 

 mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 
Kvartal 1 0,1  15      
Kvartal 2 0,3  10      
Kvartal 3 0,3  9      
Kvartal 4 0,2  12      
Uppfylls villkoren?    JA 

Månadsmedelvärden 
 P-tot BOD N-tot NH4-N 
 mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % 
Januari 0,1  15      
Februari 0,1  16      
Mars 0,1  14      
April 0,1  11      
Maj 0,2  11      
Juni 0,4  10      
Juli 0,3  8      
Augusti 0,4  10      
September 0,2  10      
Oktober 0,1  10      
November 0,3  14      
December 0,1  15      
Uppfylls villkoren?      NEJ (riktvärde BOD feb) 
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Bilaga 2 
Bräddning 2019, Kiruna ARV 

Bräddat vatten vid reningsverket 
Antal h Antal m3 Orsak 

Kvartal 1 Med behandling 0 
 Utan behandling 

Kvartal 2 Med behandling 
 Utan behandling 1,5 8 252 Hydraulisk överbelastning 

Kvartal 3 Med behandling 
 Utan behandling 0,8 500 Hydraulisk överbelastning 

Kvartal 4 Med behandling 5090 Strömavbrott - Vattenfall, 
service elbrytare, ny 
matningskabel. 

 Utan behandling 
Summa 2,3 13842 

Typ av behandling av bräddat vatten Grovrening. Försedimentering. 
Total bräddad volym pga. drifthaveri (m3/år) 
Total bräddad volym pga. hydraulisk 
överbelastning (m3/år) 

8 752 

Bräddad volym i % av totala årsflödet 0,3 
Föroreningsmängder, bräddning vid reningsverket 

Parameter Medelvärde (mg/l) Total mängd (ton/år)* 
BOD7 64,2 0,812 
CODCr 153,9 2,130 
P-tot 1,76 0,024 
N-tot 24,86 0,344 
NH4-N 15,74 0,218 
Parameter Medelvärde (mg/l) Total mängd (kg/år)* 
Hg (Kvicksilver) <0,0001 0,0007** 
Cd (Kadmium) 0,000045 0,0006 
Pb (Bly) 0,0015 0,021 
Cu (Koppar) 0,016 0,21 
Zn (Zink) 0,15 1,95 
Cr (Krom) 0,0007 0,0084 
Ni (Nickel) 0,0024 0,034 
Kommentar: Bräddning utan behandling kan i normalfallet inte provtas, dock har mängderna räknats 
med i årets totala bräddning. 
*Bräddningen 21-22 juni samt 19 augusti skedde före behandlingssteg, därför har medelvärden för
övriga bräddningar använts vid dessa tillfällen för uträkning av total mängd. 
**Eftersom under rapporteringsgräns är totala mängden beräknad genom halv rapporteringsgräns. 

Kontinuerlig mätning och registrering av bräddflöde Ja 
Flödesproportionell provtagning Ja 
Tidsproportionell provtagning Nej 
Bräddat vatten på ledningsnät och pumpstationer 
Mängd vatten totalt (m3/år) 0 
Mängd p.g a. drifthaveri (m3/år) 0 
Mängd p.g.a hydraulisk 
överbelastning (m3/år)  

0 

Specifikation, bräddning på ledningsnät och pumpstationer 
Pumpstation Recipient Frekvens (ggr/år) Antal timmar 
Ingen bräddning på ledningsnät och pumpstationer har förekommit under året. 
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Bilaga 3 
Totala utsläppsuppgifter till vatten 2019, Kiruna ARV 

Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid reningsverket  
 Medelhalt 

(mg/l) 
Utsläppsmängd  

(kg/år) 
BOD7 64 46728 
CODcr 154 175140 
P-tot 1,8 929 
N-tot 25 83594 
NH4-N 16 62895 
 Medelhalt 

 (mg/l) 
Utsläppsmängd  

(kg/år) 
Hg (Kvicksilver)* 0,00005 0,0097 
Cd (Kadmium)** 0,000045 0,239 
Pb (Bly)*** 0,001536 5,322 
Cu (Koppar) 0,01551 15,347 
Zn (Zink) 0,14596 129,752 
Cr (Krom)**** 0,000696 2,376 
Ni (Nickel) 0,002436 10,211 
*Under rapporteringsgräns vid samtliga utom 1 analys för utgående avloppsvatten. 
** Under rapporteringsgräns 8 av 12 analyser för utgående avloppsvatten. 
***Under rapporteringsgräns 5 av 12 analyser för utgående avloppsvatten.  
****Under rapporteringsgräns vid 10 av 12 analyser för utgående avloppsvatten. 
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PROVTAGNINGSSCHEMA FÖR UTSLÄPPSKONTROLLEN PÅ KIRUNA RENINGSVERK

Parameter
 Vecka  

Typ av prov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

CODCr
2 vp/månad  

26   prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BOD7 2 dp/ månad  
26 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P-tot 2 vp/månad  
26 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

N-tot 2 dp/ månad  
26 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BOD7
1 dp/vecka  

52 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

N-tot 1 dp/vecka  
52 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

NH4-N
1 dp/vecka  

52 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P-tot 1 vp/vecka  
52 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CODCr
2 vp/månad  
26 prover/år x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Metaller (Hg, Cd, Pb, 
Cu, Zn, Cr, Ni)

1 vp/månad  
12 prover/år x x x x x x x x x x x x

A
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la
m pH, TS, GF-%, N-tot, 

NH4-N, P-tot, Metaller 
(Al, Fe, Pb, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Zn, Ni, Zn) 
nonylfenol, PAH, 

PCB, toluen

veckoprov  

12 primärprover/år1 

2 analyser/år
x x x x x x x x x x x x

O
av
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ttn

at
 s

la
m

TS 12 ggr/år x x x x x x x x x x x x

N-tot 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NH4-N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NO3_N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

N-tot 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NH4-N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NO3_N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

N-tot 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NH4-N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NO3_N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

N-tot 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NH4-N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

NO3_N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

BOD7 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

P-tot 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

PO4-P 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

TS 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

Askhalt 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

Tot-P 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

Tot-N 1 sp/månad x x x x x x x x x x x x

ID för prover från Kiruna reningsverk: Extraprovtagning under 2018-t.o.m feb. 2019
Inkommande avloppsvatten dygnsprov: KIR_IND Inkommande stickprov: KIR_EXTRA_IN
Utgående avloppsvatten dygnsprov: KIR_UTD Efter biobädd: KIR_EXTRA_UT
Utgående avloppsvatten veckoprov: KIR_UTV Utgående stickprov: KIR_EXTRA_BIO
Avvattnat slam: KIR_SLAM om inte annat anges vid provtagningstillfället Rejektvatten: KIR_EXTRA_REJEKT
Oavvattnat slam: KIR_O_SLAM Avattnat slam: KIR_EXTRA_AVVATTNAT SLAM 2018-07-09/CE
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Bräddat vatten vid avloppsreningsverket skall provtas genom flödesproportionell provtagning vid varje bräddningstillfälle och så länge bräddningen varar. Analys sker med avseende på CODCr , BOD7, P-tot N-tot, NH4-N, Hg, CD, Pb, Cu Zn, Cr, Ni
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1 Blandproven på extern slam tas genom att prov tas varje dag under en vecka varje månad. Blandprovet blandas därefter med motsvarande prov (6 st) under 6 månader (jan-juni och juli-dec) till ett halvårsprov som analyseras i juni och december. Proverna hålls nedfrysta till analysering.  
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Kiruna 2017-11-29/CE

Bofast befolkning totalt inom tätbebyggelsen 20000
Icke bofast befolkning inom tätbebyggelsen

Dagturism
Husvagnscamping

Hotell
Lägenhet/stugor (turistanläggningarna)

Privata Lägenheter, stugor (exkl bofasta)
Industribelastning 0
Förväntad ökad belastning de närmaste 10 åren
Säkerhetsmarginal 5000
Summa 
Icke avrundad max gvb
Avrunda uppåt för att få en jämnare siffra vilket också ger en säkerhetsmarginal 25000
Ange inte max gvb med noggrannheten en- eller tiotal. För anläggningar över 10 000 pe bör inte heller 100-tal anges

Bilaga 6. Bedömningsunderlag max gvb tätbebyggelse



OBS: Varje provtillfälle nedan räknas som komplett endast om värden större än 0 finns för både Volym och BOD7. Ta bort prover/rader där detta inte är uppfyllt.
Startdatum för prov 

(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Slutdatum för prov 

(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Volym m³/d

BOD7-halt 
inkommande, mg/l

 pe 90e percentilen

2019-01-07 2019-01-08 7700 78 8 580                      25 976                                        
2019-01-21 2019-01-22 8100 110 12 729                    
2019-02-04 2019-02-05 7600 190 20 629                    
2019-02-18 2019-02-19 7700 280 30 800                    
2019-03-04 2019-03-05 7700 160 17 600                    
2019-03-19 2019-03-20 7200 150 15 429                    
2019-04-01 2019-04-02 7700 140 15 400                    
2019-04-15 2019-04-16 14100 78 15 711                    
2019-04-30 2019-05-01 15500 83 18 379                    
2019-05-14 2019-05-15 20900 35 10 450                    
2019-05-26 2019-05-27 14000 140 28 000                    
2019-06-10 2019-06-11 18800 25 6 714                      
2019-06-24 2019-06-25 21800 65 20 243                    
2019-07-08 2019-07-09 13000 51 9 471                      
2019-07-22 2019-07-23 10700 50 7 643                      
2019-08-05 2019-08-06 8300 110 13 043                    
2019-08-19 2019-08-20 15200 95 20 629                    
2019-09-02 2019-09-03 11038 45 7 096                      
2019-09-16 2019-09-17 9894 120 16 961                    
2019-09-30 2019-10-01 18630 90 23 953                    
2019-10-15 2019-10-16 11100 190 30 129                    
2019-10-28 2019-10-29 10400 88 13 074                    
2019-11-11 2019-11-12 9600 91 12 480                    
2019-11-25 2019-11-26 9300 140 18 600                    
2019-12-09 2019-12-10 7800 66 7 354                      
2019-12-23 2019-12-24 8200 120 14 057                    
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