Miljörapport 2020
AVLOPPSRENINGSVERKET BJÖRKLIDEN

Textdel– 2020 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.

Verksamhetsbeskrivning
Reningsmetod
Vid Björklidens avloppsreningsverk renas vattnet mekaniskt, biologiskt och kemiskt.
Inkommande vatten pumpas först till den mekaniska reningen som består av ett rensgaller
samt ett sandfång för att sedan med självfall ledas vidare till en flödeslåda. Vid den
mekaniska reningen avskiljs grövre material och partiklar.
Därefter leds vattnet till den biologiska reningen som sker i två seriekopplade
luftningsbassänger fyllda med flytande bärarmaterial. Bärarmaterialet utgörs av små
plastringar som hålls svävande i bassängen genom luftning och på dessa växer en biologisk
aktiv mikroorganismkultur fast som bryter ner organiskt material.
Avloppsvattnet leds sedan till det kemiska reningssteget som består av en flockningsbassäng,
där fällningskemikalie tillsätts, samt två parallella sedimentationsbassänger. Vid det kemiska
reningssteget avskiljs främst fosfor. Renat avloppsvatten leds ut i Torneträsk.
Ett processchema med de olika behandlingsstegen redovisas i bilaga 2.

Bräddning
Bräddning kan ske i en brunn lokaliserad utanför avloppsreningsverket. Grövre material
avskiljs genom sedimentation i brunnen och vattnet leds via ett skibord för flödesmätning
vidare till avloppsreningsverkets utloppsledning.

Slambehandling
Avloppsslammet pumpas från slutsedimenteringen till ett slamlager för att därifrån
transporteras till avloppsreningsverket i Abisko, Katterjokk eller Kiruna för slamavvattning.
Avvattnat slam transporteras i sin tur vidare till slamplatta vid Kiruna avloppsreningsverk.
Slamresten kan därefter användas som exempelvis anläggningsjord.

Kemikaliehantering
Fällningskemikalien KEMIRA PAX-33 (polyaluminiumkloridlösning) förvaras på verket i två
tankar med volym 6 m3 vardera. Mycket få övriga kemikalier hanteras.

Ledningsnät och pumpstationer
Björkliden har mycket hög anslutning till det kommunala avloppsledningsnätet.
Ledningsnätet är förhållandevis kort. Pumpstationer saknas.

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
Inga särskilda förändringar under året.
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

2011-09-19 Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Miljöprövningsdelegationen

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till
befintlig och utökad verksamhet vid
Björklidens avloppsreningsverk. Tillståndet
omfattar rening och utsläpp av behandlat
avloppsvatten till recipienten Torneträsk

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

Inga aktuella beslut

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

Maximal belastning från 3000 pe per dygn

Medelbelastning: 289 pe
Maximal uppmätt dygnsbelastning: 747 pe
Maxgvb tätbebyggelse: 2500 pe*
Maxgvb inkommande: 608 pe**

Kommentar:

* Beräknad enligt Naturvårdsverkets vägledning, 2017-10-13, se bilaga 5.
** Framtagen i Naturvårdsverkets beräkningsmall, se bilaga 6.
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. Om inte annat följer av detta beslut skall
verksamheten bedrivas i huvudsaklig
överrensstämmelse med vad kommunen
har angivit i ansökningshandlingar och i
övrigt åtagit sig i ärendet.

Villkoret uppfyllt.
Utbyggnad till 3000 pe har dock ej påbörjats.

2. Halten organiskt material mätt som
biokemisk syreförbrukning (BOD7) i det
behandlade avloppsvattnet får som
kvartalsmedelvärde inte överstiga 15 mg
O2/l.

Villkoret är uppfyllt.
Värden redovisas i bilaga 1.

3. Fosforhalten i det behandlade
avloppsvattnet får som
kvartalsmedelvärde inte överstiga 0,5 mg
totalfosfor (Ptot)/l.

Villkoret är uppfyllt.
Värden redovisas i bilaga 1.

4. Avloppsreningsverket ska drivas så att
högsta möjliga reningseffekt uppnås med
rimliga tekniska insatser och med
samtidigt låg kemikalie- och
energiförbrukning.

Villkoret är uppfyllt.

5. Vid betydande ombyggnads- eller
underhållsarbeten som medför att hela
eller delar av anläggningen tas ur drift får
tillsynsmyndigheten medge att
utsläppsvillkoren tillfälligtvis får
överskridas.

Inga arbeten av sådan betydelse har
genomfört under året.

6. Vid omfattande oplanerade driftstörningar Inga sådana driftsstörningar har inträffat
under året.
ska kommunen vidta åtgärder för att, så
långt som möjligt, förhindra att utsläpp av
otillräckligt behandlat avloppsvatten sker
och att olägenheter för människor i
omgivningen uppstår.
Tillsynsmyndigheten skall omgående
underrättas.
7. Industriellt avloppsvatten och liknande
avloppsvatten får inte tillföras
anläggningen i sådan mängd eller av
sådan beskaffenhet att anläggningens
funktion nedsätts eller att olägenheter
uppkommer för människors hälsa eller
miljön.

Industriell anslutning förekommer inte.

8. Reningsverket skall vara förberett för
desinfektion av utgående avloppsvatten.

Villkoret är uppfyllt genom att en
ambulerande kloreringsutrustning finns i
beredskap samt att styrsystemet är förberett
för klorering.

9. Avloppsledningsnätet skall fortlöpande
kontrolleras och underhållas i syfte att
dels begränsa tillflödet till reningsverket
av regn-, grund- och dräneringsvatten,
dels så långt som möjligt förhindra att
utsläpp av obehandlat eller otillräckligt
behandlat avloppsvatten sker (bräddning).
Det fortlöpande underhållsarbetet skall
redovisas i den årliga miljörapporten.

10. Kemiska produkter och farligt avfall ska
förvaras:
I tydligt märkta, täta behållare,
Skyddat mot nederbörd,
På sådant sätt att tillträde för
obehöriga förhindras
Samt hanteras på ett sådant sätt att
spridning av förorening förebyggs.




Villkoret anses uppfyllt.
Sedan 2017 förvaras fällningskemikalie i en
ny tank som uppfyller kraven på invallning
etc. Övriga kemikalier förvaras märkta,
inlåsta och nederbördsskyddade.



Flytande kemiska produkter och flytande
farligt avfall ska dessutom förvaras:




På tät hårdgjord yta som är
beständig mot de kemikalier och
det avfall som lagras,
I invallning som rymmer volymen
för den största behållaren samt 10
% av volymen i övriga lagrade
behållare.

11. Införande av nya fällningskemikalier och
andra kemikalier som tillsätts
reningsprocessen samt byte av sådana
kemikalier ska anmälas till
tillsynsmyndigheten.

Villkoret är uppfyllt.

12. Buller från verksamheten ska begränsas så Problem med buller förekommer inte vid
normal drift. Inga förändringar som berör
att det inte ger upphov till högre
ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder bullersituationen har skett under året.
än
50 dB (A) under dagtid (kl 07-18)
45 dB (A) under kvällstid (kl 18-22)
och
40 dB (A) nattetid (kl 22-07).
Om hörbara toner eller impulsartat ljud
förekommer ska de angivna värdena sänkas
med 5 dB (A)-enheter.
Momentana ljud nattetid (kl. 22:00-07:00) får
inte överstiga 55 dB (A) vid bostäder, mätt
som högsta ljudnivå i mätläge ”fast”.
De angivna begränsningsvärdena ska
kontrolleras genom immissionsmätningar
eller beräkningar, vars resultat ska redovisas
som frifältsvärden. Ekvivalentvärden ska
mätas i perioder som är representativa för
verksamhetens art. Kontroll ska ske så snart
det skett förändringar i verksamheten som kan
medföra ökade bullernivåer dock minst vart
tredje kalenderår.

13. Verksamheten vid avloppsreningsverket
och pumpstationer får inte orsaka
olägenheter i form av besvärande lukt.
Uppstår problem med besvärande lukt i
omgivningen ska åtgärder vidtas snarast
för att avhjälpa problemen.

Inga luktproblem eller klagomål på grund av
lukt har förekommit under året. Om problem
med lukt skulle uppstå är verket förberett med
kolfilter.

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.

I bilaga 3 och 4 samt emissionsdeklarationen redovisas resultat från mätningar och
beräkningar. Nedan följer en kort sammanfattning.
Flöden
Utgående flöde som medelvärde för året uppgick till 144 m3/dygn och totalt årsflöde uppgick
till 52 447 m3.
Belastning, utsläppsmängder samt reduktion
Belastningen som årsmedelvärde, beräknat utifrån inkommande BOD7, där 70 g BOD7 utgör
1 pe, var 289 pe. Högsta kvartalsmedelvärdet, beräknat på inkommande BOD 7-belastning
inträffade under kvartal 3 och uppgick till 469 pe. Högsta uppmätta dygnsbelastning
uppmättes under augusti och uppgick till 747 pe.
Årsmedelvärde för uppmätt BOD7 var 118 mg/l för inkommande och 2 mg/l för utgående.
Inkommande mängd BOD7 var totalt 7 404 kg medan utgående var 119 kg.
Medelreduktionen av BOD7 för året uppgick till 97 %. Halten BOD7 i behandlat
avloppsvatten har som kvartalsmedelvärde för BOD7 varit 3 mg/l som högsta värdet, vilket
inträffade under kvartal 1.
Resthalterna i utgående avloppsvatten för fosfor har legat under tillåtna värden vid samtliga
analyser förutom vid första provtagningen under året. Årsmedelvärde för totalfosfor (P-tot)
var 5 mg/l för inkommande och 0,1 mg/l för utgående. Inkommande fosformängd var 311 kg
medan utgående mängd var 6,5 kg. Reduktionen av P-tot uppgick till 97 %. Högsta
kvartalsmedelvärde som uppmätts var 0,3 mg Ptot/l i behandlat avloppsvatten, vilket
inträffade under kvartal 1.
Reningsverket har producerat 554 m3 slam (oavvattnat). Slammet har skickat iväg till annat
avloppsreningsverk för avvattning och omhändertagande. TS-halt för slammet uppskattas till
2 %.
Energiförbrukningen har uppgått till 77 550 kWh el.
Till fosforfällning har ca 7 m3 Kemira PAX-33 förbrukats. Utöver detta har ca 15 liter
växellådsolja (Geartex 220) och 5 liter hydraulolja förbrukats.

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.

Okulär kontroll av flödesmätaren sker regelbundet.
Rengöring och kontroll av provtagaren sker i samband med provtagning.
I maj byttes datastyrningsmodulen ut i reningsverket. Service av omrörare och slamskrapa
växellådor har skett i december.
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.

Inga särskilda åtgärder har genomfört med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott etc.
Dock har omröraren i flockningen reparerats i mars.

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.

Inga särskilda åtgärder med syfte att minska förbrukning av råvaror och energi har genomfört
under året. Tidigare har arbete med att minska energiförbrukningen genomförts vilket bidragit
till att energiförbrukningen idag är låg.

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 bytts ut under året.

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 åtgärder i syfte att minska volymen avfall eller avfallets miljöfarlighet har genomförts
under året.

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.

Inga betydande åtgärder för att minska risken för olägenhet för människors hälsa och miljö
har genomförts under året.

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.

I verksamheten tillverkas inga varor.

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 NFS 2016:6 till största delen uppfylls, se kommentarer
nedan.
Tätbebyggelsens maximala genomsnittliga veckobelastning är 2500 pe. Uppgiften har tagits
fram i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning, 2017-10-13. Bedömningsunderlag se
bilaga 5.
Maximal inkommande genomsnittliga veckobelastningen är 608 pe för 2020. Uppgiften har
tagits fram i Naturvårdsverkets beräkningsmall. Bedömningsunderlag se bilaga 6.
För att kontrollera att föreskrivna begränsningsvärden för utgående vatten efterlevs och att
reningsprocessen fungerar tillfredställande utförs kontinuerlig mätning och registrering av
flödet samt flödesproportionell provtagning.
Kontroller och provtagning har utförts i enlighet med de krav i NFS 2016:6 som är aktuella.
Eftersom belastningen till avloppsreningsverket varierar kraftigt beroende på säsong är
provtagningsprogrammet utformad med mer intensiv provtagning under högsäsong, se bifogat
provtagningsschema bilaga 7. Detta innebär att kravet på provtagningsfrekvens uppfyller
kraven i NFS 2016:6 under de månader när belastningen är som störst. Under månader när
belastningen är låg, dvs mycket lägre än 2000 pe, uppfylls kraven på provtagning för
avloppsreningsverk med anslutning mindre än 2000 pe.

Bräddning och utsläpp av obehandlat avloppsvatten kontrolleras genom kontinuerlig mätning
och registrering i enligt med NFS 2016:6. Det finns idag ingen möjlighet att provta bräddat
vatten med automatiska provtagare, vilket innebär att kravet i 11 § 2. b) ej uppfylls till fullo.
I bilaga 4 redovisas en sammanställning av årets totala utsläppsmängder till vatten.
Kommentarer till resultaten sammanfattas under punkt 8. Värden redovisas även i
Emissionsdelen.
Redovisning av efterlevnad av begränsningsvärden för BOD7, CODCr och N-tot (detta
redovisas också i emissionsdelen).
- Utgående BOD7 uppfyller begränsningsvärdet 15 mg/l (högsta koncentration som
årsmedelvärde)
- Utgående CODCr uppfyller begränsningsvärdet 70 mg/l (högsta koncentration som
årsmedelvärde)
- N-tot: Inte relevant (omfattas inte av krav avseende N-tot)

Bilageförteckning
Lägg till de bilagor som är aktuella för verksamheten.

Bilaga 1: Villkorsuppföljning.
Bilaga 2: Processchema Björklidens avloppsreningsverk.
Bilaga 3: Bräddning.
Bilaga 4: Totala utsläppsuppgifter till vatten.
Bilaga 5: Bedömningsunderlag max gvb tätbebyggelse
Bilaga 6. Bedömningsunderlag max gvb inkommande 2020
Bilaga 7: Provtagningsschema

Bilaga 1
Villkorsuppföljning 2020, Björkliden ARV
För endast in de års-, kvartals- och månadsmedelvärden som regleras i
beslutet.
Villkor enligt tillstånd
P-tot
BOD
(mg/l)
(mg/l)
Behandlat avloppsvatten får som kvartalsmedelvärde ej
0,5
15
överstiga
Kvartalsmedelvärden
P-tot
BOD
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
Uppfylls villkoren?
Kommentar:

mg/l
0,3
0,06
0,1
0,06

%

mg/l %
3,2
1,8
2,3
1,5

N-tot
mg/l

JA

2020-02-18

NH4-N

% mg/l

%

Bilaga 3
Bräddning 2020, Björkliden ARV
Bräddat vatten vid reningsverket
Antal
Antal
Antal
bräddningar h
m3
Kvartal 1
Med behandling
0
Utan behandling
0
Kvartal 2
Med behandling
0
Utan behandling
0
Kvartal 3
Med behandling
0
Utan behandling
0
Kvartal 4
Med behandling
0
Utan behandling
0
Summa
0
Typ av behandling av bräddat vatten
Total bräddad volym pga. drifthaveri
(m3/år)
Total bräddad volym pga. hydraulisk
överbelastning (m3/år)
Bräddad volym i % av totala årsflödet

Orsak

Bilaga 4

BOD7
CODcr
P-tot
N-tot

Totala utsläppsuppgifter till vatten 2020, Björkliden ARV
Utsläpp från reningsverket inklusive bräddning vid reningsverket
Utgående behandlat avloppsvatten
Utsläppsmängd (ton/år)
(mg/l)
(inkl. bräddning)
2
0,12
16
1,04
0,1
0,006
14
0,96

Kommentar: Beräkning av såväl årsmedelhalten som totala utsläppsmängden är en
överskattning av verkligheten pga. att fler provtagningar sker under perioden med hög
belastning jämfört med perioden med låg belastning (perioden med hög belastning blir således
överrepresenterad i årsberäkningarna).

2021-03-30

Björkliden
Full beläggning högsäsong
Bofast befolkning totalt inom tätbebyggelsen
27
Icke bofast befolkning inom tätbebyggelsen
Dagturism
25
Husvagnscamping
300
Hotell
580
Lägenhet/stugor (turistanläggningarna)
180
Privata Lägenheter, stugor (exkl bofasta)
96
Industribelastning
0
Förväntad ökad belastning de närmaste 10 åren
1000
Säkerhetsmarginal
200
Summa
2408
Icke avrundad max gvb
Avrunda uppåt för att få en jämnare siffra vilket också ger en säkerhetsmarginal
2500
Ange inte max gvb med noggrannheten en- eller tiotal. För anläggningar över 10 000 pe bör inte heller 100-tal anges

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
Slutdatum för prov
BOD7-halt
Volym m³/d
pe
90e percentilen
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
inkommande, mg/l
77
140
154
608
2020-01-14
2020-01-15
95
430
584
2020-02-11
2020-02-12
103
430
633
2020-03-09
2020-03-10
85
380
461
2020-03-24
2020-03-25
66
570
537
2020-04-13
2020-04-14
242
64
221
2020-04-20
2020-04-21
200
61
174
2020-05-04
2020-05-05
697
17
169
2020-05-24
2020-05-25
463
13
86
2020-06-09
2020-06-10
119
280
476
2020-07-05
2020-07-06
134
390
747
2020-08-03
2020-08-04
186
69
183
2020-09-23
2020-09-24
70
48
48
2020-10-05
2020-10-06
62
56
50
2020-11-02
2020-11-03
95
36
49
2020-11-16
2020-11-17
48
75
51
2020-12-06
2020-12-07
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3

8

11

13

15*
PÅ

17

19

21*
KR

24

28

32

37

41

45

50*

Inkommande
avloppsvatten

Vecka
Typ av
prov

MAJ

CODCr

12 dp/år,
3 hp/år

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BOD7

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

12 dp/år,
3 hp/år
12 dp/år,
3 hp/år
12 dp/år,
3 hp/år

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Utgående
avloppsvatten

Parameter

APR

BOD7

12 dp/år,
3 hp/år

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N-tot

12 dp/år,
3 hp/år
12 dp/år,
3 hp/år
12 dp/år,
3 hp/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

P-tot

P-tot
CODCr

* Provtagningen skall utföras under helgen. P-tot och CODCr skall provtas som helgprov . BOD7 samt N-tot tas som
dygnsprov helgens sista dygn.
PÅ= Påskhelgen, 3 dygn
KR= Kristi Himmelsfärdshelgen, 3 dygn
Påsk, Kristi Himmelsfärdshelgen samt v 50 skall alltid provtas. Övriga provtagningsveckor skall anpassas efter dessa
ID för prover från Björklidens avloppsreningsverk:
Inkommande avloppsvatten dygnsprov: BJO_IND
Inkommande avloppsvatten helgprov: BJO_INH
Utgående avloppsvatten dygnsprov: BJO_UTD
Utgående avloppsvatten veckoprov: BJO_UTH

