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TERMER, BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

Avrinningsområde: Det landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. Området 
avgränsas av topografin som skapar vattendelare gentemot andra avrinningsområden.  
 
BAT: Best available technology/Bästa möjliga teknik (BMT), utgör utgångspunkten för att bedöma 
frågan om vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått (t.ex. vattenreningsåtgärder) som ska krävas 
med stöd av 2 kap. 3 §, miljöbalken. Ekonomiska och miljömässiga avvägningar ska sedan ske med 
tillämpning av skälighetsregeln i 2 kap. 7 §, miljöbalken. 
 
Belastningskällor: Fördelning av näringsbelastning på olika källor, diffusa och punktkällor, men även 
åtskillnad mellan antropogen (mänskligt orsakad) och naturlig bakgrundsbelastning. 
 
BREF-dokument: EU-kommissionen organiserar (enligt Artikel 17.2 i direktivet) ett informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna och de berörda industrierna om BAT för de områden som IPPC-direktivet 
omfattar, även miljöorganisationer deltar. I en BREF anges vilken teknik som ansågs vara BAT då 
dokumentet togs fram samt de utsläppsnivåer som deltagarna i arbetsgruppen kom överens om att 
användning av BAT kan leda till.  
 
Delavrinningsområde: Område inom ett större avrinningsområde från vilket avrinning strömmar till en 
viss punkt i ett vattendrag.  
 
Diffusa källor: Markläckage, dagvatten från tätorter samt deposition på sjöar, dvs. belastning som 
inte kan härledas till en geografisk punkt. 
 
Huvudavrinningsområde: Avrinningsområde med en areal som är minst 200 km² uppströms 
mynningen i havet.  
 
Långtidsnormalisering: Diffusbelastning för ett specifikt år styrs kraftigt av avrinningen det året. Vill 
man ha en mer genomsnittlig uppskattning av belastningen använder man avrinningen från en lång 
följd av år, s.k. långtidsnormalisering, för att jämna ut effekten av vädervariationer mellan åren. 
 
Miljökvalitetsnorm: Inom vattenförvaltningen fastställs miljökvalitetsnormer för varje vattenförekomst. 
Miljökvalitetsnormer anger krav på att uppnå en viss yt- eller grundvattenstatus i vattenförekomsten. 
 
Näringsbelastning: Total mängd (brutto) exklusive retention av näringsämnena kväve (Tot-N) och 
fosfor (Tot-P) som når en ytvattenförekomst (vattenförekomstnivå) eller samtliga ytvattenförekomster 
(huvudavrinningsområdesnivå) under ett år. 
 
PLC5: Pollution Load Compilation, beräkningar av fosfor- och kvävetransport till havet som utförts för 
Sveriges rapportering till HELCOM (Helsingforskommissionen). Den femte versionen av dessa 
beräkningar kallas PLC5. Dessa beräkningar grundar sig på utsläppsdata från punktkällor för 2006 
(avloppsreningsverk, industri och enskilda avlopp) och typhalter för diffusa källor för 2005 
(jordbruksmark, skogsmark, hygge, dagvatten, öppen mark, myr, och deposition på sjöytor). Data för 
de diffusa källorna är långtidsnormaliserad avseende år 2005  
 
Punktkällor: Utsläpp på en väl definierad plats, i regel genom en eller flera rörmynningar.  
 
Ytvattenförekomst: En avgränsad och betydande förekomst av ytvatten, som kan vara t.ex. hela eller 
delar av en sjö, å, älv, kanal eller ett kustvattenområde. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I december 2009 beslutade Sveriges fem vattendelegationer hur vattenarbetet ska bedrivas 
fram till 2015. Besluten innebär att det nu finns kvalitetskrav i form av miljökvalitetsnormer 
för bland annat ytvattenförekomster. Vattenförvaltningens mål är att alla vattenförekomster i 
Sverige ska uppnå god status senast 2015. Med övergödningsproblematiken som främsta 
anledning har dock en relativt stor andel av Skånes vattenförekomster fått en förlängd tidsfrist 
till 2021 eller 2027. För att uppnå miljökvalitetskraven har delegationerna också beslutat om 
åtgärdsprogram. Länsstyrelsen i Skåne län berörs av åtgärdsprogrammen för Södra Östersjöns 
vattendistrikt och Västerhavets vattendistrikt. I punkt 28 i åtgärdsprogrammen anges att: 
”Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning 
av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka 
kan ha en inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status”.  

1.2 Syfte 
För att kunna utreda behovet av omprövningar beträffande tillståndspliktiga verksamheter 
inom Skåne län behövs ett underlagsmaterial som kan ge en indikation på hur situationen ser 
ut i specifika vattenförekomster. Denna rapport syftar till att ge en bild över hur stor del av 
näringsbelastningen som härrör från tillståndspliktiga verksamheters emissioner relativt andra 
belastningskällor. Avsikten är också att redovisa övriga emissioner till vatten från enskilda 
tillståndspliktiga punktkällor. Den slutliga målsättningen är sedermera att identifiera de 
tillståndspliktiga verksamheter vilka bedöms påverka vattenförekomsten i den grad att 
kvalitetskraven för miljökvalitetsnormen riskerar att inte kunna uppnås samt att i 
förekommande fall utreda behovet av omprövning. 

1.3 Utformning 
I rapporten redovisas näringsbelastningen initialt på huvudavrinningsområdesnivå fördelat på 
olika belastningskällor. Därpå tydliggörs en mer högupplöst bild av belastningsfördelningen 
på vattenförekomstnivå inom respektive huvudavrinningsområde. För varje vattenförekomst 
redovisas status och kvalitetskrav (miljökvalitetsnorm). Därefter redovisas emissionsdata från 
samtliga relevanta tillståndspliktiga verksamheter inom respektive vattenförekomst. För varje 
enskild verksamhet framförs en bedömning huruvida Länsstyrelsen anser verksamheterna är i 
behov av omprövning eller ej.  

2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Avgränsning 
Utformandet av rapporten ryms inom ramen för Miljöskyddsenheten Industris tillsyns- och 
prövningsområde. Detta har inneburit en exkludering av miljöfarliga verksamheter inom 
Miljöskyddsenheten Samhälles branschområden (kommunala avloppsreningsverk, jordbruk, 
deponier, förbränningsanläggningar, avfallsanläggningar, återvinningscentraler m.fl.). I 
rapporten redovisas endast verksamheter som är tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken 
och som påverkar recipienten genom ett direktutsläpp av processavloppsvatten. 
Dagvattenemissioner har exkluderats med undantag av flygplatser som p.g.a. omfattande 
belastning tillföljd av höga vattenflödesvolymer har medräknats. Miljöfarliga verksamheter 
anslutna till kommunala reningsverk eller vars processavloppsvatten avleds till annat juridiskt 
ansvarigt bolag redovisas inte i rapporten. Vattenförekomster som saknar för rapporten 
relevanta verksamheter har uteslutits. 
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2.2 Underlagsmaterial 
Dataunderlaget som använts för näringsbelastningsberäkningar utgörs av PLC5-data. SMED 
(Svenska MiljöEmissionsData), vilka tillhanda håller aktuell PLC5-data rekommenderar att 
belastningsinformation på delavrinningsområdesnivå hanteras med stor försiktighet då det 
finns en osäkerhet i de indata och beräkningar som ligger till grund för resultaten 
 
Enskilda punktkällors emissioner inom respektive vattenförekomst har hämtats från 
miljörapporter samt från av Länsstyrelsen i Skåne län tidigare sammanställt material. 
Koordinater för utsläppspunkter har hämtats från miljörapporter samt från GIS-skikt 
sammanställt av Länsstyrelsen. Koordinaterna redovisas i referenssystemet RT 90 2,5 gon V.  
 
Information om miljökvalitetsnormer för respektive vattenförekomst har hämtats från 
databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige). Lokalisering av vattenförekomster och 
verksamheter har hämtats från vattenkartan, Länsstyrelsens WebbGIS. 

2.3 Belastningsberäkningar 
Belastningen på huvudavrinningsnivå har inte beräknats fram utan endast sammanställts 
utifrån tillgänglig PLC5-data. Belastningen på huvudavrinningsområden där delar av området 
är beläget i angränsande län redovisas som en helhet d.v.s. de belastningsresultat som anges 
avser hela huvudavrinningsområdet. 
 
Vid belastningsberäkningar på vattenförekomstnivå har PLC5-data från de 
delavrinningsområden som den aktuella vattenförekomsten rinner igenom summerats. 
Belastningsdata för delavrinningsområden innehållande mindre vattendrag som inte är 
klassificerade som vattenförekomster men som mynnar i klassificerad vattenförekomst har 
tillräknats den klassificerade vattenförekomsten. För några vattenförekomster har 
belastningsberäkningar inte kunnat utföras till följd av avsaknad av PLC5-data. För andra 
vattenförekomster saknas belastningsdata för något eller några av de delavrinningsområden 
som utgör vattenförekomstens tillrinningsområde, när så skett anges det i rapportens 
resultatdel. Belastningsberäkningar har inte heller utförts för kustvattenförekomster, detta då 
summering av belastningsdata för omgivande delavrinningsområden sannolikt inte ger en 
representativ bild av den verkliga näringsbelastningen i kustvattnet. Delavrinningsområden 
utgör den högsta upplösningen för belastningsberäkningar i föreliggande rapport. Därmed har 
beräkningarna inkluderat belastningsdata för delavrinningsområden som är lokaliserade inom 
både Skåne län samt angränsande län. I bilaga 1 redovisas de delavrinningsområden som 
ligger till grund för belastningsberäkningarna för respektive vattenförekomst. 
 
För varje huvudavrinningsområde och vattenförekomst redovisas belastningen fördelat på 
följande belastningskällor: 
 
KARV: kommunala avloppsreningsverk (antropogen punktkälla) 
Industri: tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken år 2006 (antropogen punktkälla) 
Dagvatten: avrinning från hårdgjorda ytor i tätorter (antropogen diffus källa) 
Enskilda avlopp: enskilda avloppsreningsanläggningar (antropogen punktkälla) 
Jordbruk antrop: antropogen belastning från jordbruksmark (antropogen diffus källa) 
Jordbruk bakbel: naturlig bakgrundsbelastning från marktypen jordbruksmark (”naturlig” diffus källa) 
Övrigt: naturlig bakgrundsbelastning från marktyperna: skog, myr, fjäll, öppen och hygge. 

samt i form av atmosfärsdeposition på ytvattendrag (naturlig diffus källa)  
 
I miljörapporter där sammanställning av totala årliga emissioner saknats har emissionerna 
beräknats fram med hjälp av median- eller medelvärden samt redovisat vattenflöde, i de fall 
detta gjorts anges det i resultatdelen. 



 

2.4 Bedömning 
För att bedöma om verksamheter är i behov av omprövning har emissionerna från varje 
enskild verksamhet ställts mot vattenförekomstens totala näringsbelastning, samt mot 
fastställd miljökvalitetsnorm. När det gäller övriga emissioner t.ex. tungmetaller har 
utsläppens storlek (kg/år) använts för att uppskatta påverkan på vattenförekomsten. 
I de fall emissionerna bedöms påverka vattenförekomsten till den grad att 
miljökvalitetsnormens kvalitetskrav riskerar att inte uppnås har en enklare bedömning 
beträffande verksamhetens uppfyllande av BAT-kravet utförts, oftast med de utsläppsnivåer 
som anges i BREF-dokumenten som utgångspunkt. I de fall verksamheten förefaller uppfylla 
BAT-kravet bedöms inget behov av omprövning föreligga enligt punkt 28 i 
åtgärdsprogrammet. Omprövningsbehov av mindre brådskande karaktär p.g.a. andra 
bakomliggande orsaker kan dock finnas t.ex. villkor som år efter år underskrids med 
stormarginal, avsaknad av relevanta villor etc. När ett sådant omprövningsbehov antas har 
detta noterats. 

3. RESULTAT 

I figuren nedan illustreras för rapporten aktuella huvudavrinningsområden inom Skåne län, 
resultaten redovisas löpande under rubriken för respektive huvudavrinningsområde.  
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3.2 Skräbeån SE87000

3.1 Kustområde SE86087 

3.4 Kustområde SE88089

3.5 Nybroån SE89000
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Figur 1. För rapporten relevanta huvudavrinningsområden inom Skåne län, Källa/år VISS 2011 



 

3.1 Kustområde SE86087 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,5 2,128 0,49 0,090  
Industri: 28,23 120,072 76,90 14,001  
Dagvatten: 1,73 7,350 3,31 0,603  
Enskilda avlopp: 1,66 7,074 5,06 0,922  
Jordbruk antrop: 46,62 198,247 5,85 1,065  
Jordbruk bakbel: 11,75 49,962 3,72 0,677  
Övrigt: 9,51 40,429 4,66 0,848  
 
Tostebergabukten (SE555950-142740)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE86087)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. kustvatten  
 

 Stora ENSO Nymölla AB, 1272-101 
 

  
Delavrinningsområde: Mynningen i havet (SE621312-141774)  
Utsläppspunkt: X  6209386 Y 141873    
 
Villkor  
Utsläppet till vatten får som årsmedelvärde inte överstiga 
följande gränsvärden: 
COD, 45 ton/dygn   
Susp, 4 ton/dygn     
Tot-P, 50 kg/dygn  
Tot-N, 500 kg/dygn 
 

Ultrafiltreringsanläggningen ska drivas med högsta möjliga 
reningseffekt och tillgänglighet. Om det uppstår 
driftstörningar i fastbränslepannan så att det helt eller 
delvis saknas förutsättningar för intern destruktion av 
avskiljt koncentrat från ultrafiltreringsanläggningen ska i 
första hand utnyttjandet av ultrafiltreringslinjerna anpassas 
efter tillgänglig kapacitet för destruktion av koncentrat, i 
andra hand får avskiljt koncentrat avledas till aktivslaman-
läggningen. Vid begränsade förutsättningar att destruera 
koncentrat ska ultrafiltrering av blekeriavlopp från 
barrvedslinjen prioriteras. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) NH4-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) COD-Cr (ton) 
2006 120 10 14 270 13000 
2007 50 4 8,9 230 11836 
2008 72 6 12 280 12211 
2009 60 6 6,1 331 12993 
2010 63 5 7,7 301 11138 
 
Öv. utsläpp till recipienten TOC (ton) Tot-Cl (ton) Pb (kg) Ni (kg) AOX (kg) 
2006 4800 260 0 210 4900 
2007 4400 270 4 86 620 
2008 4400 230 4 30 0 
2009 4800 249 6,8 160 0 
2010 4100 269 14 129 900 
 
Öv. utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Zn (kg) Cd (kg) 
2006 88 31 2300 6 
2007 87 4 3400 28 
2008 20 56 1900 0,8 
2009 95 45 1900 2,5 
2010 48 22 1300 0,8 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Expertbedömningen är gjort utifrån status på närliggande områden, specifika data saknas inom 
vattenförekomsten. Bolagets redovisade emissioner av eutrofierande ämnen, tungmetaller, halogenerade organiska 
föreningar (AOX) och totalklorid bedöms vara betydande, emissionerna av syreförbrukande organiska ämnen är mycket 
höga. Risk finns att miljökvalitetsnormens kvalitetskrav för både ekologisk- och kemisk status inom vattenförekomsten 
inte kommer att uppnås inom utsatt tid tillföljd av bolagets utsläpp. Nedanstående bedömning om huruvida BAT uppfylls 
är därför nödvändig.  
 
Bolaget producerar pappersmassa enligt magnefitmetoden, vilken enligt bolaget är en för branschen ovanlig process. 
Bolaget uppger att de därför i hög grad varit hänvisade till att utveckla egen teknik för utsläppsminskning. Sannolikt 
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innebär detta att en direkt jämförelse med BREF-dokumentet nedan inte bör/kan göras i detta enskilda fall. Vid 
jämförelse av bolagets emissioner till vatten för 2010 där utsläpp från både massa- och papperstillverkning är 
inkluderade ligger utsläppshalterna inom, eller mycket nära de intervall som anges uppfyllas med BAT för 
sulfitmassafabriker (pappersproduktion exkluderat). Där med anses bolaget väl klara de utsläppshalter som ska 
uppfyllas med BAT vad det gäller eutrofierande- och syreförbrukande ämnen. Jämförelse med de utsläppshalter som 
anses vara BAT för renodlade tillverkare av obestruket finpapper bedöms inte som tillämpligt. Av BREF-dokumentet 
framgår inget om halter avseende tungmetaller eller AOX. Utsläppen från denna typ av anläggning innehåller oftast låga 
halter av metaller som har extraherats ur veden, men på grund av stora flöden kan miljöbelastningen ändå vara 
betydande. Nedanstående uppgifter beträffande BAT och bolagets redovisade uppgifter indikerar att bolaget uppfyller 
BAT-kravet, omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell vid en översiktlig 
bedömning. Dock är emissionerna betydande varvid en mer ingående utredning angående BAT anses nödvändig. 
 
BREF-dokument 
 
Av EU-kommissionens BREF-dokument för ” Pulp and Paper Industry” framgår bl.a. följande avseende BAT för att 
minska utsläppen till vatten från sulfitmassafabriker: 
 
- Sluten blekning när natriumbaserade kokningsprocesser används  (ej aktuell) 
- TCF-blekning (Totally Chlorine Free) (all massa som tillverkas är TCF-massa) 
- Neutralisering av tunnluten före indunstningen, med efterföljande återanvändning av merparten av kondensatet i 
  processen eller med efterföljande anaerobisk rening. (99% av tunnluten återanvänds) 
- Utöver åtgärder som är integrerade i processen bedöms även primär rening och biologisk rening vara BAT för 
  Sulfitmassafabriker (primär rening och biologisk rening finns)  
 
För fabriker som tillverkar blekt sulfitmassa har utsläppen till vatten vid användning av en lämplig kombination av 
ovannämnda BAT-metoder följande värden: 
 

Blekt massa Flöde (m3/Adt) COD (kg/Adt) BOD (kg/Adt) Tot-N (kg/Adt) Tot-P (kg/Adt) 
 40-55 20-30 1-2 0,15-0,5 0,02-0,05 
Adt, air-dry tonne (”lufttorrt ton) 

 
Följande framgår av haltkrav baserat på BAT från renodlad papperstillverkning: 
 

Obestruket 
finpapper 

Flöde  
(m3/t papper) 

COD  
(kg/t papper) 

BOD-5  
(kg/t papper) 

Tot-N  
(kg/t papper) 

Tot-P  
(kg/t papper) 

 10-15 0,5-2 0,15-0,25 0,05-0,2 0,003-0,01 
Kg/t papper (Kilo per ton producerat papper) 

 
Av bolagets tillstånd och miljörapport 2010 framgår följande: 
 
Tillståndet från miljödomstolen för produktion av 350 000 ton massa och 560 000 ton papper per år är daterat 2002. 
Villkoret avseende ultrafiltreringsanläggningen är beslutat av Länsstyrelsen 1998. Produktionen av blekt sulfitmassa sker 
enligt magnefitmetoden (magnesiumbas), från egen och extern massa producerar bolaget obestruket finpapper.  
 

Massa- och 
pappersprod- 
uktion 2010  

Flöde  
(m3/ptm) 

COD 
(kg/ptm) 

BOD-7 
(kg/ptm) 

Tot-N 
(kg/ptm) 

Tot-P 
(kg/ptm) 

Medelvärde 70 33 0,9 0,19 0,023 
Ptm= Kg per ton massa inklusive bidrag från papperstillverkning.  

 
Ultrafiltreringsanläggningen 
Blekeriavloppsvattnet från första bleksteget på respektive linje renas i en Ultrafiltreringsanläggning som kvarhåller 
organiska ämnen med hög molekylvikt. Koncentratet destrueras genom att sprayas in i bark/gasol/oljepanna (SMV). Det 
renade avloppsvattnet benämnt permeatet leds till den externa avloppsvattenreningen. 
 
Extern avloppsvattenrening och slambehandling 
Avloppsvattnet leds först till försedimenteringsbassänger för mekanisk rening och sedan till en aktivslamanläggning för 
biologisk rening. De vatten som inte leds till försedimenteringsbassängerna leds direkt till aktivslamanläggningen. Direkt 
till aktivslamanläggningen leds även vatten från lakvattennäten runt aktivslamanläggningen, Oxudden, asktippen och 
pappersbruket. Aerob biologisk rening sker, luftinblåsningen skapar turbulenta förhållanden i syfte att intensifiera 
kontakten mellan mikroorganismer och avloppsvatten samt förser mikroorganismerna med syre. Aktivslamprocessen 
sker i två seriekopplade luftningsbassänger, luftningsbassäng 1 och 2. För att uppnå en långtgående reduktion av 
organiskt material måste koncentrationen av mikroorganismer vara hög. Detta uppnås genom att slammet 
(mikroorganismerna) avskiljs från det renade avloppsvattnet i tre stycken s k mellansedimenteringsbassänger varefter 
huvuddelen av slammet (returslam) återförs till luftningsbassängerna. Från mellansedimenteringsbassängerna leds 
avloppsvattnet vidare till en efterluftningsbassäng där en viss ytterligare nedbrytning av organiskt material sker under 
aeroba förhållanden. Därefter leds slutligen avloppsvattnet in till en eftersedimenteringsbassäng där eventuellt ytterligare 
bildat slam avskiljs. Det renade avloppsvattnet leds därefter ut till recipienten (Hanöbukten) via två ca 3,4 km långa tuber 
med diffusorer på den sista kilometern. Sanitärt avloppsvatten uppsamlas och leds till Sölvesborgs kommunala 
reningsverk i ett separat system. 



 

3.2 Skräbeån SE87000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 12,18 62,343 6,01 0,486  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 2,01 10,277 11,17 0,904  
Enskilda avlopp: 1,53 7,815 12,65 1,023  
Jordbruk antrop: 27,77 142,177 19,85 1,606  
Jordbruk bakbel: 11,41 58,408 10,31 0,834  
Övrigt: 45,11 230,951 40,01 3,237  
 
Skräbeån: Vielången – Godhult (SE625507-140834)  
Huvudavrinningsområde: Skräbeån (SE87000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 25,71 5,717 9,42 0,047  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 3,04 0,677 11,62 0,058  
Enskilda avlopp: 2,49 0,554 15,03 0,075  
Jordbruk antrop: 10,75 2,391 12,02 0,060  
Jordbruk bakbel: 13,58 3,020 8,42 0,042  
Övrigt: 44,42 9,878 43,49 0,217  
      

*Data för ett av vattenförekomstens delavrinningsområden (Utloppet av Vielången SE624707-140666) saknas i 
beräkningarna ovan.  
 

 Cejn AB, 1273-106 
 

  
Delavrinningsområde: Inloppet i Vielången (SE624920-140695)  
Utsläppspunkt: X 6253707 Y 1408466    
 
Villkor  
2. Utsläppet av industriellt 
avloppsvatten från 
verksamheten till 
recipienten får som 
gränsvärde inte överstiga 
10 000 m3 per år.  
 

3. pH-värde i det utgående 
processavloppsvattnet ska 
som riktvärde ligga inom 
intervallet 6,5 – 10,0  
 

4. Innehållet av koppar, 
nickel och krom(total) i 
utg. processavloppsvatten 
från den interna renings-
anläggningen får som 
riktvärde och månadsme-
delvärde ej överstiga 0,5 
mg/l.  
 

5. Innehållet av krom 6+ i 
utg. processavloppsvatten 
från den interna 
reningsanläggningen får 
som rikt-  och dygnsmedel-
värde ej överskrida 0,1 
mg/l.  
 

  

6. Innehållet av suspenderande ämnen i utg. processav-
loppsvatten från den interna reningsanläggningen för som 
riktvärde och dygnsmedelvärde ej överskrida 15 mg/l.  
 
 

7. Föroreningsinnehållet i utg. processavloppsvatten från 
den interna reningsanläggningen får som gränsvärde inte 
överstiga 5 kg per år för koppar, nickel, zink och krom 
(total).  Vid lägre vattenförbrukning än 10 000 m3 ska 
gränsvärdet minskas proportionellt mot 
vattenförbrukningen.  

 
Utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Zn (kg) Ni (kg) 
2002 0,13 0,29 0,31 0,59 
2003 0,1 0,24 0,23 0,33 
2004 0,16 0,58 0,71 0,66 
2005 0,11 0,4 0,21 0,3 
2006 0,22 0,27 0,29 0,24 
2007 0,13 0,01 0,29 0,22 
2008 0,0945 0,3226 0,4125 0,2717 
2009 0,0318 0,1137 0,2106 0,1072 
2010 0,0325 1,1945 0,3527 0,0986 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och kontinuitet. Tillståndet inklusive villkor 2-7 beslutades 2008. Bolagets redovisade utsläpp till 
vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte 
ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell, dock noteras 
följande: Haltkraven angivna i villkor 7 bör kunna reduceras avsevärt vid omprövning. 
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Ivösjön (SE621669-141629)  
Huvudavrinningsområde: Skräbeån (SE87000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  God  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 1,90 0,614 1,83 0,08  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,51 0,166 2,28 0,010  
Enskilda avlopp: 1,88 0,609 18,49 0,081  
Jordbruk antrop: 66,15 21,387 34,02 0,149  
Jordbruk bakbel: 15,59 5,040 15,98 0,070  
Övrigt: 13,96 4,514 27,40 0,120  
 

*Data för ett av vattenförekomstens delavrinningsområden (Utloppet av Ivösjön 622271-141586) saknas i beräkningarna 
ovan.  
 

 Ifö Sanitär AB, 1272-102 
 

  
Delavrinningsområde: Utloppet av Ivösjön (SE622271-141586)  
Utsläppspunkt: X 6217020 Y 1416020    
 
Villkor  
2. Allt processvatten från keramisk 
verksamhet, såväl från egna anlägg-
ningar som processvatten som mot-
tages från Bromölla Specialkeramik 
AB, Ifö Ceramics AB och Ensto Ifö 
AB, ska genomgå rening genom 
sedimentering i särskilda dammar 
före utsläpp till Ivösjön. 

11. Det sammanlagda utsläppet av 
processvatten till processavlopps-
nätet* från bolagets verksamhet får 
som riktvärde och 
månadsmedelvärde högst uppgå till 
250 liter per producerad pjäs.  
 

13. Utsläppet av zink med process-
avloppsvatten till processavlopps-
nätet* får som riktvärde inte överstiga 
450 kg per år. 

 
Utsläpp till recipienten Zn (kg) Pb (kg) As (kg) Susp. (ton) 
2002 700 13,4   
2003 280 14 24  
2004 230 7 13  
2005 276 7 12,4  
2006 350 6,2 12  
2007 198 8  971 
2008 327 7,6  800 
2009 260 15,9  2000 
2010 128 50,6  4900 
 
Bedömning   
Bromölla kommun är tillsynsmyndighet. Utsläppen av suspenderat material, bly och arsenik regleras inte i tillståndet. 
Bolagets redovisade emissioner av tungmetaller till vattenförekomsten bedöms som tillräckligt höga för att påverka 
miljökvalitetsnormen negativt. Redovisade utsläpp av suspenderat material är mycket höga. Risk finns att 
kvalitetskraven för vattenförekomsten inte kommer att uppnås inom utsatt tid tillföljd av bolagets utsläpp. Nedanstående 
bedömning om huruvida BAT uppfylls är därför nödvändig. 
 
Nedanstående uppgifter beträffande BAT och bolagets redovisade uppgifter indikerar att bolaget inte uppfyller BAT-
kravet i förhållande till utsläppshalterna av suspenderat material. Övriga halter mellan 2009-2010 innehålls med 
undantag av ett mätvärde (zink, P2, september 2009), omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 
bedöms vara aktuell. En mer ingående utredning av bolagets vattenrening och vattenbesparande åtgärder behövs. 
Orsakerna till de höga utsläppen av suspenderat material, samt vad detta material består av (suspenderat material kan 
vara bärare av potentiellt bioackumulerbara substanser) behöver utredas. Kontakt bör tas med berörd handläggare på 
Vattenstrategiska enheten för att utreda konsekvenserna av bolagets utsläpp inom vattenförekomsten. Vid eventuell 
omprövning bör man kunna uppnå bl.a. följande: Haltkravet angivet i villkor 13 bör kunna reduceras. Villkor för Pb och 
As bör fastställas. Möjlighet till minskning av susp. bör utredas.  
 
BREF-dokument 
 
Av EU-kommissionens BREF-dokument för ” Ceramic Manufacturing Industry” framgår bl.a. följande avseende BAT för 
att minska utsläppen till vatten: 
 
I följande tabell visas utsläppsnivåer för föroreningar i avloppsvattenutsläpp då BAT används: 
 

Parameter Enhet 
BAT 

(2 h samlingsprov) 
Suspenderade fasta ämnen mg/l 50,0  
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Adsorberbara organiska halogener (AOX) mg/l 0,1  
Bly (Pb) mg/l 0,3  
Zink (Zn) mg/l 2,0  
Kadmium (Cd) mg/l 0,07  

 
”Om mer än 50 % av processvattnet återanvänds i tillverkningsprocesserna kan högre koncentrationer av dessa 
föroreningar fortfarande vara utsläppsnivåer enligt BAT så länge den specifika föroreningsbelastningen per 
produktionsmängd (kg bearbetade råvaror) inte är högre än den föroreningsbelastning som härrör från en 
vattenåtervinningsgrad på mindre än 50 %.” 
 
Av bolagets miljörapport 2009-2010 framgår bl.a. följande: 
 
Villkor 2 fastställdes 1998, villkor 11 fastställdes 2001, villkor 13 fastställdes 2006. Utsläppet till processavloppsnätet 
beräknas som den totala vattenförbrukningen med avdrag för vatten i den keramiska massan som avgår till luft vid 
torkning och bränning. Även den vattenvolym som tillförs det kommunala spillvattennätet räknas bort. 
 

2010 Flöde 
m3/v 

Pb  
mg/l 

Cd  
mg/l 

Cu  
mg/l 

Cr  
mg/l 

Ni  
mg/l 

Zn  
mg/l 

Zn  
kg/v 

Susp  
mg/l 

P1. Södra delen         
Mars  2 355  0,14  0,0022  0,19  0,077  00,063  0,88  2,07  24 000  
Nov 2 650  0,53  0,0025  0,55  0,19  0,094  0,75  1,99  31 000  
P2. Mittdelen  
Mars  417  0,064  0,0018  0,045  0,023  0,0095  0,44  0,18  6 100  
Nov 663  0,04  0,00087  0,04  0,0086  0,0048  0,14  0,09  9 400  
P3. Norra delen  
Mars  1903  0,086  0,00079  0,13  0,034  0,022  0,35  0,67  12 000  
Nov 2 785 0,057 0,00041 0,087 0,021 0,012 0,12 0,33 12 000 

 
2009 Flöde 

m3/v 
Pb  
mg/l 

Cd  
mg/l 

Cu  
mg/l 

Cr  
mg/l 

Ni  
mg/l 

Zn  
mg/l 

Zn  
kg/v 

Susp  
mg/l 

P1. Södra delen         
April 2 156  0,043  0,00059  0,082  0,032  0,025  0,37  0,798  5 800  
Sept 2 594  0,031  0,00048  0,076  0,0082  0,016  0,41  1,064  8 800  
P2. Mittdelen  
April  593  0,11  0,0021  0,067  0,035  0,0089  2,4  1,423  5 700  
Sept 487  0,042  0,0011  0,04  0,0033  0,005  8,5  4,140  6 400  
P3. Norra delen  
April  3 110  0,086  0,00071  0,31  0,059  0,07  0,58  1,804  5 900  
Sept 2 833  0,048  0,00034  0,12  0,0062  0,011  0,57  1,615  8 500   

3.3 Helge å SE88000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 9,06 325,755 5,27 2,897  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,55 55,728 7,57 4,163  
Enskilda avlopp: 1,18 42,504 10,62 5,845  
Jordbruk antrop: 41,57 1494,881 23,06 12,687  
Jordbruk bakbel: 18,33 658,967 19,78 10,885  
Övrigt: 28,31 1018,036 33,70 18,543  
 
Bivarödsån (SE624587-140218)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 6,19 5,60 9,56 0,162  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,79 0,715 3,72 0,063  
Enskilda avlopp: 1,84 1,664 12,80 0,217  
Jordbruk antrop: 27,26 24,676 12,04 0,204  
Jordbruk bakbel: 13,97 12,643 12,15 0,206  
Övrigt: 49,96 45,219 49,73 0,843  
 

 Kärraboda 6:1 TT2:6, 1273-20-902 (torvtäkt) 
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Delavrinningsområde: Ovan Grydå (SE624688-140215)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
P1. Halten av suspenderat material i utg. vatten till recipient från den miljöfarliga verksamheten får som riktvärde inte 
överstiga 10 mg/l som årsmedelvärde samt 20 mg/l för enstaka mätvärden. 
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) Susp. (mg/l) 
2010 4,65* 0,0495* 5* 
    

* Medelvärden beräknade utifrån stickprovsanalyser redovisade i miljörapport 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
kontinuitet och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2007 och gäller t.o.m. 2025. Bolaget redovisar inga 
uppgifter om utgående vattenflöde, det går därför inte att uppskatta den totala belastningen till vattenförekomsten. Vid 
jämförelse med övriga täkter indikerar resultaten från stickprovsanalyserna att utsläppen är normala för denna typ av 
verksamhet. Eutrofiering är inte en orsak till vattenförekomstens otillfredsställande status. Sannolikt utgör 
verksamhetens emissioner till vattenförekomsten ingen risk för att försämra miljökvalitetsnormens status. P.g.a. 
kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till 
fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 

 Hägghult 2:1, 1273-20-112 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Ovan Grydå (SE624688-140215)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
kontinuitet och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2008. Utflödet från verksamheten är lågt, eutrofiering är 
inte en orsak till vattenförekomstens otillfredsställande status. Risken att bolagets emissioner ska försämra 
miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning 
av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller 
beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 

 Sporrakulla 1:1 T11:5, 1256-20-011 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Ovan 623588-140075 (SE623718-140086)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
18. Täktverksamheten ska vara avslutad och området helt efterbehandlat senast den 31 december 2017. 
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Tillståndet är daterat 2008. Utflödet från verksamheten är lågt, risken att bolagets emissioner ska försämra 
miljökvalitetsnormens status bedöms som liten.  Eutrofiering är inte en orsak till vattenförekomstens otillfredsställande 
status. Risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. 
kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till 
fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Kilingaån (SE625165-139568)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,98 0,759 7,24 0,066  
Enskilda avlopp: 2,07 0,794 11,29 0,103  
Jordbruk antrop: 16,25 6,242 17,21 0,157  
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Jordbruk bakbel: 22,67 8,707 15,68 0,143  
Övrigt: 57,04 21,912 48,57 0,443  
 

 Boalt 1:45, 1:49 T8:5, 1256-20-008 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Ovan Glimån (SE624457-139614)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
21. Täktverksamheten ska vara avslutad och området helt efterbehandlat senast den 31 december 2012. 
 
Utsläpp till recipienten    
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
flödesregleringar och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2002. Ingen brytning pågår för närvarande, 
emissioner saknas. Där med finns ingen risk att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås tillföljd 
av bolagets verksamhet. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. Behov 
av ny bedömning vid återupptagen brytningsverksamhet kan föreligga. 
 

 Ekeröd 1:3 T49:5, 1256-20-049 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Ovan Glimån (SE624457-139614)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
25. Tillståndstiden begränsas till att gälla t.o.m. den 31 december 2011. 
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
flödesregleringar och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2003. Verksamheten är i skrivande stund under 
omprövning, därmed föreligger inget behov av omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28. 
 
Driveån: Krusån- Källa (SE626000-139355)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 63,78 44,963 17,48 0,175  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 4,72 3,326 31,77 0,318  
Enskilda avlopp: 0,75 0,527 7,59 0,076  
Jordbruk antrop: 3,71 2,616 7,79 0,078  
Jordbruk bakbel: 5,03 3,546 6,49 0,065  
Övrigt: 22,01 15,518 28,87 0,289  
 

 Bohult 1:33, 1:34 T39:6, 1273-20-039 (berg- morän- och naturgrustäkt) 
  
Delavrinningsområde: Vid mätstation Drivån (SE625334-138875)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
13. Halten suspenderat material respektive totalkväve i dräneringsvattnet från täktområdet får som riktvärde ej 
överstiga 5 mg/l respektive 2,2 mg/l samt halten mineralolja får som riktvärde ej kunna påvisas (detektionsgränsen 
ska vara 0,01 mg/l) 
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (mg/l) Oljeind (mg/l) Susp. (mg/l) 
2010 0,33 0,1 1 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och kontinuitet. Tillståndet är daterat 2004 och gäller t.o.m  den 31 december 2024. Bolaget redovisar inga 
uppgifter om utgående vattenflöde, det går därför inte att uppskatta den totala belastningen till vattenförekomsten. Vid 
jämförelse med övriga täkter indikerar resultaten från stickprovsanalyserna att utsläppen är mycket låga. Sannolikt utgör 
verksamheten emissioner till vattenförekomsten ingen risk för att försämra miljökvalitetsnormens status. P.g.a. 
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kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till 
fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Vieån: Vittsjön – Öresjön (SE624951-136629)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 4,60 0,719 15,79 0,039  
Enskilda avlopp: 0,93 0,146 8,10 0,020  
Jordbruk antrop: 9,51 1,487 4,45 0,011  
Jordbruk bakbel: 10,74 1,680 5,67 0,014  
Övrigt: 74,21 11,604 65,99 0,163  
 

*Data för ett av vattenförekomstens delavrinningsområden (Inloppet i Vittsjön SE624942-136760) saknas i beräkningarna ovan. 
 

 Bröna 1:34, 1293-20-207 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Utloppet av Pickelsjön (SE624906-136699)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Klassificeringen av vattenförekomstens status är baserad på kvalitetsfaktorn fisk. Tillståndet är daterat 2003. 
Hässleholms kommun är tillsynsmyndighet. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten är låga (baserat på 
emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som 
liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte 
uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 

 Havraljunga 6:26 TT8:7,1293-20-908 (torvtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Utloppet av Pickelsjön (SE624906-136699)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
5. Halten suspenderat material i dräneringsvattnet från täktområdet får som momentant riktvärde ej överstiga 5 mg/l. 
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas 
 
Bedömning   
Kunskapsbrist råder angående näringsämnenssituationen i vattenförekomsten, fastställd ekologisk status är baserad på 
den biologiska kvalitetsfaktorn fisk. Tillståndet är daterat 2001 och gäller t.o.m. 2015. Hässleholms kommun är 
tillsynsmyndighet. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten låga (baserat på emissioner från övriga täkter), 
risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan 
dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom 
tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till 
vattenförekomsten. 
 
Åldammsbäcken (SE625256-136538)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,57 0,221 7,41 0,016  
Enskilda avlopp: 1,49 0,209 12,96 0,028  
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Jordbruk antrop: 15,30 2,149 3,24 0,007  
Jordbruk bakbel: 16,11 2,263 9,26 0,020  
Övrigt: 65,53 9,203 67,13 0,145  
 

 Emmaljunga Barnvagnsfabrik AB, 1293-116 
 

  
Delavrinningsområde: Mynningen i Gängessjön (SE625116-136419)  
Utsläppspunkt: X 6252700 Y 1366750    
 
Villkor  
1. Resthalter i utg. vatten får som riktvärde ej överskrida 1 
mg/l för totalkrom och nickel, 0,1 mg/l för sexvärt krom, 
2 mg/l för zink och järn, 10 mg/l för susp. ämnen och 20 
mg/l för fett och olja. Riktvärdet för TS för slam > 30 %. 
Ovanstående resthalter räknas som veckomedelvärde. 
Överskrids riktvärdena respektive underskrids värdet för 
TS ska bolaget vidta lämpliga åtgärder och underrätta 
länsstyrelsen. 

2. Följande värden i utg. vatten, räknat som årsvärde och 
kg/år, får ej överskridas:  
Järn: 50, totalkrom: 25, Nickel: 25, zink: 40, 
sexvärt krom: 5, fett och olja: 360, susp: 360. 

 
Utsläpp till recipienten Cr (kg) Zn (kg) Ni (kg) Cr6+  (kg) Fe (kg) 
2005 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 
2006 0,06 0,06 0,10 0,02 0,05 
2007 0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 
2008 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 
2009 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 
2010 0,02 0,02 0,02  0,01 0,01 
 
Öv. utsläpp till recipienten Oljeind.  (kg) Susp. (kg) 
2005 0,07 2,9 
2006 0,19 5,8 
2007 0,1 3,6 
2008 0,09 2,8 
2009 0,06 2,9 
2010 0,04 1,7 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
morfologiska förändringar. Tillståndet beslutades 1988, Hässleholms kommun är tillsynsmyndighet. Bolagets redovisade 
utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens 
status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell, dock 
noteras följande: Haltkraven angivna i villkor 2 bör kunna reduceras avsevärt vid omprövning. Miljöskyddsenheten 
Industri har en tidsplan var arbetet med tillstånden från miljöskyddslagens tid fram till 2015. 
 
Helge å: Osbysjön – Skeingesjön (SE624877-138417)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  God  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,88 0,080 1,92 0,003  
Enskilda avlopp: 2,68 0,243 21,15 0,033  
Jordbruk antrop: 16,90 1,531 10,26 0,016  
Jordbruk bakbel: 28,03 2,539 13,46 0,021  
Övrigt: 51,51 4,666 53,21 0,083  
 

 Åbuen 1:17 m.fl.  TT1:6, TT2:7, 1293-20-901 (torvtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Inloppet i Osbysjön (SE624859-138492)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
13. Halter av suspenderad substans i utg. vatten till recipient från den miljöfarliga verksamheten får som 
årsmedelvärde inte överstiga 13 mg/l och 25 mg/l som enstaka mätvärde. Matning av suspenderad substans ska ske i 
utg. vatten från den sista sedimenteringsdammen varje månad. 
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) Susp. (mg/l) 
2010 3,95* 0,046* 10,15* 
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* Medelvärden beräknade utifrån stickprovsanalyser redovisade i miljörapport 
 
Bedömning   
Tillståndet är daterat 2010 och gäller t.o.m. den 31 december 2014. Hässleholms kommun är tillsynsmyndighet. På 
grund av pågående tillståndsprocess har inte någon brytning av torv skett under 2010. Den verksamhet som förekommit 
har varit ordinarie underhållsarbete, brytning av stubbar samt utlastning av tidigare års producerad torv. Bolaget 
redovisar inga uppgifter om utgående vattenflöde, det går därför inte att uppskatta den totala belastningen till 
vattenförekomsten. Vid jämförelse med övriga täkter indikerar resultaten från stickprovsanalyserna att utsläppen är av 
suspenderad substans är relativt höga, dock underskrids årsmedelvärdet i villkor 13. Sannolikt utgör verksamhetens 
emissioner till vattenförekomsten ingen risk för att försämra miljökvalitetsnormens status. P.g.a. kunskapsbristen kan 
dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom 
tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till 
vattenförekomsten. 
 
Farstorpsån: Fredskogsån-Källa (SE624295-137570)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  God  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 1,83 0,553 11,28 0,074  
Jordbruk antrop: 34,63 10,484 28,51 0,187  
Jordbruk bakbel: 29,17 8,830 24,70 0,162  
Övrigt: 34,37 10,406 35,52 0,233  
 

 Hagnarp 2:8, 2:10, 1293-20-905 (torvtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Namn Saknas (SE623926-137583)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
5. Halten suspenderat material i dräneringsvattnet från täktområdet får som momentant riktvärde ej överstiga 5 mg/l. 
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Tillståndet är daterat 2001 och gäller t.o.m. den 31 december 2015. Hässleholms kommun är tillsynsmyndighet. 
Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets 
emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av 
omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav 
ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Lilla Å (SE623624-138119)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 12,87 4,5 4,15 0,025  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 3,15 1,103 13,10 0,079  
Enskilda avlopp: 1,51 0,528 11,77 0,071  
Jordbruk antrop: 34,98 12,235 22,22 0,134  
Jordbruk bakbel: 18,95 6,630 17,25 0,104  
Övrigt: 28,54 9,982 31,51 0,190  
 
Bedömning   
 
 

 Harry Nilssons Sågverks AB, 1293-134 
 

  
Delavrinningsområde: Mynnar i Almaån (SE623467-137980)  
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Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
17. Resthalterna i det 
behandlade avloppsvattnet får 
inte överstiga följande: 

Riktvärde: 
Tot-P, 0,3 mg/l,  
BOD-7, 10 mg/l,  
(månadsmedelvärde) 

Gränsvärde 
Tot-P, 0,4 mg/l 
BOD-7, 10 mg/l, 
(årsmedelvärde) 

 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (kg/d) Tot-P (kg/d) Fenoler (kg/d) Susp. (kg/d) 
2010-04-22 0,4 0,19 0,138 26 
2010-09-26 0,12 0,07 0,003 1 
2010-12-21 0,39 0,03 0,002 5 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Tillståndet beslutades 2008, Hässleholms kommun är tillsynsmyndighet. 
Redovisade mängder är uppskattningar utifrån mätningar utförda 2010, mätvärden för övriga år saknas. Underlaget 
angående emissioner från bolaget är bristande, vid en uppskattning utifrån de värden som redovisas bedöms bolagets 
utsläpp till vattenförekomsten som låga och antas inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens 
status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. Genom 
tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till 
vattenförekomsten. 
 
Helge å: Araslövssjön – Bivarödsån (SE622168-139594)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 1,20 0,819 6,88 0,115  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,19 0,809 2,69 0,045  
Enskilda avlopp: 1,37 0,931 7,48 0,125  
Jordbruk antrop: 63,25 43,088 47,79 0,799  
Jordbruk bakbel: 19,66 13,392 26,08 0,436  
Övrigt: 13,33 9,082 9,09 0,152  
 

 Bjärlöv 39:1 T105:3, 1290-20-105 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Inloppet i Araslövssjön (SE621918-139535)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
13. Halter av suspenderad substans och totalkväve i utg. vatten till recipient från den miljöfarliga verksamheten får som 
riktvärde inte överstiga 10 mg/l suspenderad substans samt 5 mg/l totalkväve. 
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
flödesregleringar och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2007 och gäller t.o.m. 2020. Kristianstads 
kommun är tillsynsmyndighet. Eutrofiering är inte en orsak till vattenförekomstens måttliga status. Sannolikt är bolagets 
utsläpp till vattenförekomsten är låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska 
försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med 
anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på 
flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Fjärlövsån (SE622517-137854 )  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Dagvatten: 2,83 2,809 16,30 0,228  
Enskilda avlopp: 1,15 1,144 10,94 0,153  
Jordbruk antrop: 62,81 62,394 27,59 0,386  
Jordbruk bakbel: 20,06 19,924 22,30 0,312  
Övrigt: 13,16 13,069 22,87 0,320  
 

 Ignaberga 64:2 m.fl.T7:7, 1293-20-007 (kalkstentäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Almaån (SE622902-138143)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
20. Täktverksamheten ska vara avslutad och området helt efterbehandlat senast den 31 december 2029. 
 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2004. Hässleholms kommun är tillsynsmyndighet. 
Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten 
låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status 
bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i 
åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för 
bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Vinne å: Araslövssjön - SE621645-138246 (SE621804-139059)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,32 1,601 4,09 0,097  
Enskilda avlopp: 1,56 1,893 10,68 0,253  
Jordbruk antrop: 74,68 90,446 44,28 1,049  
Jordbruk bakbel: 15,91 19,267 32,59 0,772  
Övrigt: 6,52 7,900 8,36 0,198  
 

 Önnestad 107:1 m.fl. T70:3, 1290-20-070 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation (SE621851-138976)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
25. Mängden totalkväve i utg. vatten får inte överstiga 10 
mg/l räknat som årsmedelvärde. Enstaka mätvärden får 
inte överskrida 15 mg/l. 

26. Mängden suspenderat material i utg. vatten får inte 
överstiga 15 mg/l räknat som årsmedelvärde. Enstaka 
mätvärden får inte överskrida 20 mg/l. 

  

27. Mängden mineralolja i det utg. vattnet får inte 
överstiga 1 mg/l mätt som oljeindex. Halten får dock vid 
ett tillfälle per år överstiga 1 mg/l men inte 5 mg/l.   

28. Provtagning ska ske minst fyra ggr/år. Provtagningen 
ska fördelas jämt över året med hänsyn tagen till att det 
måste finnas vatten som avleds från dammarna vid 
provtagningstillfället. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Oljeind. (ton) Susp. (ton) 
2010 1,159 0,019 0,152 
    

* Beräkning utifrån medelvärden redovisade i miljörapport samt med antagande att genomsnittligt 
bortledande enligt vattendom utnyttjas till fullo. 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Tillståndet inklusive villkor 24 är daterat 2004, villkor 25 – 28 är meddelade 
2009. Tillståndet gäller t.o.m. den 31 december 2042. Kristianstads kommun är tillsynsmyndighet. Enligt vattendom har 
bolaget tillstånd att bortleda i genomsnitt 190 000 m3/år, redovisade emissioner ovan är framräknade utifrån detta 
vattenflöde. Beräknade emissioner av totalkväve är sannolikt avsevärt lägre än vad som redovisas ovan då bolaget 
troligtvis avleder mindre vatten än vad som medges i vattendomen. Samtliga årsmedelvärden och enstaka värden 
underskrider det som anges i villkoren. Bolagets utsläpp till vattenförekomsten bedöms inte utgöra någon risk för att 
försämra miljökvalitetsnormens status. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som 
aktuell. 
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 Önnestad 107:1, 1290-20-070A (berg- och moräntäkt) 
  
Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation (SE621851-138976)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
25. Mängden totalkväve i utgående vatten får inte 
överstiga 10 mg/l räknat som årsmedelvärde. Enstaka 
mätvärden får inte överstiga 15 mg/l. 

26. Mängden suspenderat material i utgående vatten får 
inte överstiga 15 mg/l räknat som årsmedelvärde. Enstaka 
mätvärden får inte överstiga 20 mg/l. 

   

27. Mängden mineralolja i det utgående vattnet får inte 
överstiga 1 mg/l mätt som oljeindex. Halten får dock vid 
ett tillfälle per år överstiga 1 mg/l men inte 5 mg/l. 

28. Provtagning ska ske minst fyra gånger per år. 
Provtagningen ska fördelas jämt över året med hänsyn 
tagen till att det måste finnas vatten som avleds från 
dammarna vid provtagningstillfället. 

 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2005, villkor 23 – 28 meddelades 2009 och gäller 
endast bergtäkten. Tillståndet gäller t.o.m. den 31 december 2024. Kristianstads kommun är tillsynsmyndighet. 
Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten 
låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status 
bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i 
åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för 
bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Helge å: Mjöån – Vramsån (SE619960-139954)  
Huvudavrinningsområde: Helge å (SE88000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,01 0,004 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 0,43 0,131 6,27 0,018  
Jordbruk antrop: 67,70 20,486 30,31 0,087  
Jordbruk bakbel: 22,08 6,681 36,24 0,104  
Övrigt: 9,77 2,956 27,18 0,078  
 

 Västra Vram 10:23, 1290-20-168 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Namn Saknas (SE620247-138378)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
U2. Halten suspenderat material och totalkväve i det utg. 
vattnet från täktområdet ska mätas under prövotiden. 
Mätningar ska ske i sådan omfattning att resultaten kan 
anses representativa för verksamheten för olika flöden och 
årstider. Under prövotiden ska bolaget även utreda olika 
försiktighetsmått för att begränsa utsläppen så långt som 
möjligt. Bolaget ska även redovisa vilka vattenförekomster 
samt vilken status dessa har klassificerats till. 

P1. Halten suspenderat material och totalkväve i 
dräneringsvatten får som riktvärde inte överskrida 10mg/l 
respektive 5 mg/l. Redovisning av genomförd utredning 
med förslag till slutliga villkor ska senast den 31 december 
2011 lämnas till Länsstyrelsen, MPD. 

 
Utsläpp till recipienten     
2002 - 2010 Underlag saknas   
 
Bedömning   
Kunskapsbrist råder angående näringsämnenssituationen i vattenförekomsten, fastställd ekologisk status är baserad på 
den biologiska kvalitetsfaktorn fisk. Tillståndet är daterat 2007, villkor P1 meddelades 2011. Kristianstads kommun är 
tillsynsmyndighet. Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till 
vattenförekomsten låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra 
miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning 
av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. 
 

 Kristianstad Airport AB, 1290-72-001 
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Delavrinningsområde: Ovan Mjöån (SE619920-139942)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
För avisning av flygplatsens rullbana och övriga 
hårdgjorda ytor ska företrädesvis mekanisk 
halkbekämpning och sand användas. Urea får endast 
användas med högst 15 ton per år räknat som medelvärde 
under en 5-årsperiod med början 1997/1998. Användning 
av annat avisningsmedel får inte leda till en större 
kvävebelastning än vad som följer av en ureaanvändning 
enligt ovan. 

Spill på mark av glykol från avisning av stillastående 
flygplan ska – beräknat som riktvärde för hel vintersäsong 
till minst 80% omhändertas och avledas till kommunalt 
spillvattennät. 

 
Utsläpp till recipienten BOD-7 (ton) COD-Cr (ton) 
2002  39,6 
2003  47,6 
2004  11,7 
2005 12 25 
2006 10,3 21,9 
2007 6,2 13 
2008 4 8 
2009 3,3 6,7 
2010 9,1 18,6 
 
Bedömning   
Fastställd ekologisk status är baserad på den biologiska kvalitetsfaktorn fisk. Kunskapsbrist råder angående 
näringsämnenssituationen i vattenförekomsten. Tillståndet är daterat 1997. Bolagets redovisade utsläpp till 
vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte 
ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell, dock noteras 
följande: Urea används, kommande miljörapporter bör redovisa utsläpp av totalkväve.  

3.4 Kustområde SE88089 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 1,18 15,66 5,15 1,05  
Industri: 0,00 0,00 0,68 0,14  
Dagvatten: 0,60 7,92 2,67 0,55  
Enskilda avlopp: 0,99 13,24 8,66 1,77  
Jordbruk antrop: 72,98 971,41 45,58 9,32  
Jordbruk bakbel: 18,81 250,32 27,55 5,63  
Övrigt: 5,45 72,55 9,70 1,98  
 
Julebodaån (SE618519-139144)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE88089)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  God  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 3,25 1,02 19,62 0,14  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 2,23 0,703 12,81 0,09  
Jordbruk antrop: 48,37 15,22 29,29 0,22  
Jordbruk bakbel: 26,51 8,34 17,85 0,13  
Övrigt: 19,63 6,18 20,44 0,15  
 

 Hörröd 11:15 m.fl. 1290-20-115-01-x (Berg-, grus-, sand- och moräntäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynningen i havet (SE618318-139736)  
Utsläppspunkt:  Oidentifierad     
 
Villkor  
17. Täktverksamheten avseende berg, grus och sand ska 
vara avslutad och området helt efterbehandlat senast den 
31 december 2017. 

12. Täktverksamheten avseende morän ska vara avslutad 
och området helt efterbehandlat senast den 31 december 
2014. 

 
Utsläpp till recipienten      
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2002 - 2010 Underlag saknas 
 
Bedömning   
Tillstånden är daterade 2002 samt 2004 (morän). Kristianstads kommun är tillsynsmyndighet. Resultaten från vattenprov 
finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten låga (baserat på emissioner 
från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. 
kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till 
fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
V Hanöbuktens kustvatten (SE554800-142001)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE88089)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. kustvatten  
 

 Musteriet i Kivik, 1291-102 
 

  
Delavrinningsområde: Mellan Mölleån och Rörums Norra Å (SE617313-140082)  
Utsläppspunkt: X 6158431 Y 1395550    
 
Villkor  
P1. Utsläpp av föroreningar i 
processvatten får från den 1 oktober 
2008 som riktvärde inte överstiga 
följande: Riktvärde 
(veckomedelvärde) COD-Cr 45 
kg/dygn 

P2. Bolaget ska under prövotiden 
optimera driften av 
reningsanläggningen och vid behov 
komplettera med ytterligare 
reningssteg. Effekterna av 
genomförda åtgärder avseende 
innehållet av organiska ämnen, kväve 
och fosfor i utgående vatten ska följas 
upp och utvärderas med 
målsättningen att utsläppen inte 
försämrar den ekologiska och 
kemiska statusen i recipienten. 

P3. Bolaget ska lämna förslag till 
utformning av villkor som genom 
begränsningsvärden  
reglerar utsläppen till vatten i enlighet 
med numera gällande praxis. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) COD-Cr (ton) 
2002 0,023 0,006 4,88  
2003 0,029 0,005 4,06  
2004 0,022* 0,005* 3,76*  
2005 0,024* 0,006* 4,32*  
2006 36,937* 0,018* 20,05*  
2007 0,23 0,035 43 75 
2008 0,28** 0,03** 22,93** 38,04** 
2009 0,14** 0,02** 4,13** 11,2** 
 

* Driftstörning, anläggningen har egentligen släppt ut ca 10 gånger mer än vad som framgår, se minnesanteckning från 2007-10-08, 555-55179-
07, 1291-102. ** Egna beräkningar utifrån redovisade medelvärden avseende utsläppshalter och flöde i miljörapporter. 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att 
kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Bolaget har prövotidsvillkor avseende utsläpp till 
recipienten (prövning pågår), omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. 
Följande noteras: Bolaget bör sammanställa beräkningar av totala årliga emissioner till recipienten i kommande 
miljörapporter. Samråd våren 2012 med anledning av planerad produktionsökning. 

3.5 Nybroån SE89000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 3,76 33,279 10,36 0,849  
Industri: 0,72 6,400 1,48 0,121  
Dagvatten: 0,70 6,233 5,54 0,454  
Enskilda avlopp: 0,59 5,196 8,53 0,699  
Jordbruk antrop: 74,22 657,030 35,77 2,932  
Jordbruk bakbel: 17,30 153,135 30,01 2,460  
Övrigt: 2,71 24,006 8,32 0,682  
 
Nybroån: Örupsån-källa (SE616179-138195)  
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Huvudavrinningsområde: Nybroån (SE89000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,58 2,456 9,10 0,345  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,39 1,680 2,69 0,102  
Enskilda avlopp: 0,60 2,566 9,15 0,347  
Jordbruk antrop: 76,06 323,882 35,35 1,341  
Jordbruk bakbel: 19,10 81,326 33,90 1,286  
Övrigt: 3,27 13,920 9,81 0,372  
 

 Fuglunda 1:2 m fl ”Fyledalen”, 1265-20-050 (sandtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Nybroån (SE616198-137568)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
13. Mängden suspenderat material i utg. vatten får inte överskrida 5 mg/l.  
 
Utsläpp till recipienten      
2002 - 2010 Underlag saknas    
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2005 och gäller t.o.m. den 31 december 2018. Sjöbo 
kommun är tillsynsmyndighet. Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Ingen verksamhet har 
bedrivits under 2010. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten låga (baserat på emissioner från övriga täkter), 
risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan 
dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom 
tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till 
vattenförekomsten. 

3.6 Kustområde SE89090 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 3,05 66,788 8,05 1,760  
Industri: 0,00 0,00 5,03 1,100  
Dagvatten: 1,75 38,224 15,67 3,427  
Enskilda avlopp: 0,58 12,695 8,83 1,932  
Jordbruk antrop: 76,75 1679,582 27,92 6,108  
Jordbruk bakbel: 15,54 340,045 27,88 6,098  
Övrigt: 2,33 50,958 6,63 1,451  
 
Ö sydkustens kustvatten (SE552170-130626)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE89090)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. kustvatten  
 

 Köpingebro sockerbruk, 1286-102  
 

  
Delavrinningsområde: Ovan 614703-138069 (SE614885-138195)  
Utsläppspunkt: X 6146412 Y 1380658    
 
Villkor  
Allt processavloppsvatten ska avledas 
till dammarna alternativt direkt till 
bolagets reningsanläggning för 
behandling. Anläggningen ska 
ständigt drivas så att högsta möjliga 
reningseffekt uppnås med för 
anläggningen bästa teknik. 

Det renade processavloppsvattnet får 
släppas ut årligen under perioden från 
den 10 september till den 15 mars via 
kulvertledningen till Östersjön. 
Föroreningshalten beräknad som 
BOD-5 får under perioden uppgå till 
högst 15 mg/l. P-halten får som 

Allt dag-, spol- och tvättvatten ska 
uppsamlas i bolagets dammsystem. 
Det uppsamlade vattnet under 
underhållsperioden får efter intern 
rening avledas via kulvert till 
Östersjön under perioden 15 augusti - 
den 15 mars. Avledning till recipienten 
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 riktvärde högst uppgå till 0,8 mg/l. 
Halterna gäller som rikt- och 
medelvärde. 

får dock inte ske om BOD-5 halten 
överstiger 15 mg/l som rikt- och 
årsmedelvärde. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) 
2002  0,28 3,03 
2003 24,51 0,347 2,41 
2004 25,235 0,249 1,189 
2005 22,1 0,168 0,955 
2006 6,4 0,121 0,522 
2007 0.82 0.024 0.11 
2008 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Dagvatten och processvatten från kostfibertillverkningen har samlats upp i dammsystemet, allt dagvatten 
och kondensat från kostfibertillverkningen har avletts till dammarna för senare aerob behandling. Inget utsläpp av vatten 
har skett under 2008-2010. Ingen sockerproduktion är aktuell för tillfället, endast produktion av kostfiber. Bolaget avleder 
processavloppsvattnet i kulvert till kustvattenförekomsten. Bolagets har i dagsläget inget redovisat direktutsläpp till 
vattenförekomsten och utgör därför ingen risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. 
Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. Följande noteras: Ny bedömning 
bör göras vid ändrade förhållanden. 
 

 IMS Nonwoven AB, 1286-117 
 

  
Delavrinningsområde: Mellan Nybroån och Svartån (SE614673-137189)  
Utsläppspunkt: X 6145650 Y 1375042    
 
Villkor  
Avledning av backspolningsvatten till dagvattennätet: Riktvärde (månadsmedel): COD 20 kg/dygn  
 
Utsläpp till recipienten      

2006 - 2010 
Inga utsläpp till recipient har skett eftersom backspolningsvatten under åren har 
avletts till spillvattennätet (KARV).  

 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Bolagets har i dagsläget inget redovisat direktutsläpp till vattenförekomsten och utgör därför ingen risk för 
att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet 
punkt 28 bedöms inte som aktuell, dock noteras följande: Bolaget har tillstånd att släppa ut en ansenlig mängd 
syreförbrukande ämnen till recipient, ny bedömning bör göras vid ändrade förhållanden.  
 
Tullstorpsån (SE 614633-134828)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE89090)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 0,46 0,710 14,71 0,158  
Jordbruk antrop: 80,47 122,945 35,66 0,383  
Jordbruk bakbel: 16,62 25,396 39,85 0,428  
Övrigt: 2,44 3,730 9,78 0,105  
 

 Jordberga Sockerbruk, 1287-104 
 

  
Delavrinningsområde: Ovan 614171-135279 (SE614191-135049)  
Utsläppspunkt: X 6145245 Y 1347920    
 
Villkor  
Allt processavloppsvatten ink. dag-, 
spol- och tvättvatten ska behandlas i 
bolagets reningsanläggning, utsläpp 
till recipienten får endast ske 15 aug – 
15 mars. 

18. Renat processavloppsvatten mätt 
som BOD-7 får inte överstiga 10 
mg/l. Utsläppet av Tot-P får högst 
uppgå till 0,7 mg/l. 

Allt dag-, spol- och tvättvatten ska 
uppsamlas i bolagets dammsystem.   
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Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) 
2002 0,077 0,077 0,51 
2003 0,00 0,00 0,00 
2004 0,036 0,036 0,298 
2005 0,00 0,00 0,00 
2006 0,00 0,00 0,00 
2007 0,00 0,00 0,00 
2008 0,081 0,007 0,049 
2009 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Villkor 18 beslutades år 1998, resterande beslutades 1995. 
Råsockerproduktionen upphörde 2000, förorenat dagvatten kan uppstå vid hantering av torkad betfor (betfibrer och 
melass). Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att 
kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet 
punkt 28 bedöms inte som aktuell.  
 
Malmö hamnområde (SE553757-130820)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE89090)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk potential  Måttlig potential God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. kustvatten  
 

 Evonic Norcarb AB, 1280-170 
 

  
Delavrinningsområde: Mynningen i havet (SE616543-132360)  
Utsläppspunkt: X 6171146 Y 1325294    
 
Villkor  
Som rikt- och månadsmedelvärde får utsläpp av COD-Cr, 
suspenderade ämnen och olja mät som oljeindex uppgå till 
följande: 

COD-Cr: 100 mg/l 
Susp. ämnen: 20 mg/l 
Oljeindex: 5 mg/l 

 
Utsläpp till recipienten Oljeind. ( ton) Susp. (ton) COD-Cr (ton) 
2002  0,412 4,717 
2003  0,363 2,126 
2004 0,007 0,240 0,920 
2005 0,008 0,360 1,040 
2006 0,022 0,495 1,841 
2007 0,012 0,217 1,065 
2008 0,006 0,254 0,652 
2009 0,009 0,127 1,736 
2010 0,015 0,413 2,235 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk potential inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Malmö kommun är tillsynsmyndighet. Vattenförekomsten riskerar att inte nå "god kemisk status" till 2015. 
Hamnen är tungt belastad av metallerna kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink. Detta framkommer i 
resultaten från Malmö stads recipientkontrollprogram inom vilket man provtar sediment på tretton lokaler inom 
vattenförekomsten. Det finns troligen även belastning av oljeföroreningar, polyaromatiska kolväten och tennorganiska 
föreningar i hamnen. Vattenförekomsten har två större punktkällor, Sysavs avdelning Kemi och Sjölunda 
avloppsreningsverk (via vattenförekomsten Sega å: Havet-Torrebergabäcken SE616871-132975). Bolagets redovisade 
utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens 
status inte ska uppnås. Omprövning pågår. 

3.7 Sege å SE90000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 1,36 9,200 1,73 0,140  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,67 11,255 11,60 0,940  
Enskilda avlopp: 0,92 6,207 10,30 0,835  
Jordbruk antrop: 73,36 495,235 32,44 2,629  
Jordbruk bakbel: 16,41 110,743 31,67 2,566  
Övrigt: 6,28 42,406 12,25 0,993  
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Fjällfotasjön (SE615767-134254)  
Huvudavrinningsområde: Sege å (SE90000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 0,15 0,013 1,13 0,002  
Jordbruk antrop: 40,97 3,542 33,90 0,060  
Jordbruk bakbel: 10,40 0,899 34,46 0,061  
Övrigt: 48,48 4,191 30,51 0,054  
 

 Malmö Airport, 1263-72-001 
 

  
Delavrinningsområde: Utloppet av Fjällfotasjön (SE615793-134233)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
10. Från brandövningsplatsen får avledas spill- och dräneringsvatten till en högsta mängd av 3 l/s. Vad avser spillvatten 
genererat i anslutning till brandsläcknings-övningar får utpumpning endast ser mellan kl. 16.00 – 24.00. 
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) Oljeind. ( ton) 
2006 1,849 0,053 32,286 0,285 
2007 4,800 0,063 16,365 0,155 
2008 33,037 0,056 11,205 0,286 
2009 1,864 0,0273 21,401 0,054 
2010 2,863 0,0272 50,390 0,053 
 

* Egna beräkningar utifrån redovisade utsläppshalter och flöde i miljörapporter. Värden som avser belastning av Tot-N och Tot-P till recipient kan 
rimligtvis vara lägre än vad som redovisas ovan då vattnet passerar ett luftat utjämningsmagasin efter provtagningspunkten (V6), resterande 
värden kommer från provtagningspunkt efter magasinet (V1) som är sista punkt innan recipient. 
 
Verksamheten ligger mellan två huvudavrinningsområden, Sege å (SE90000) samt Höje å (SE91000), beräkningarna ovan baseras endast på de 
utsläpp som sker till aktuellt huvudavrinningsområde d.v.s. Sege å. Resterande påverkan redovisas under avsnittet för Höje å, 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Tillståndet är daterat 1997. Hittills har en provtagning utförts i vattenförekomsten med anledning av PFOS, 
denna indikerar kraftigt förhöjda halter. För PFOS finns inga kända nedbrytningsmekanismer i miljön, varken biotiska 
eller abiotiska, risken är därför stor att miljökvalitetsnormens kvalitetskrav för ekologisk status inte kommer att uppnås. 
Bolaget har enligt beräkningarna ovan betydande utsläpp av syreförbrukande ämnen. Belastningen har varit svår att 
räkna fram utifrån redovisade uppgifter, bolaget bör i kommande miljörapporter redovisa sammanställda totalutsläpp till 
respektive recipient. Kontakt bör tas med berörd handläggare på Vattenstrategiska enheten för att ytterligare utreda 
konsekvenserna av bolagets utsläpp inom vattenförekomsten. BREF-dokument för flygplatser saknas, översiktlig 
bedömning huruvida BAT uppfylls har därför inte utförts. Det bör utredas vidare om BAT uppfylls, jämförelse med 
likartade flygplatser kan vara aktuell.  

3.8 Höje å SE91000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 16,49 125,728 25,37 2,547  
Industri: 0,13 1,000 0,20 0,020  
Dagvatten: 2,11 16,109 13,26 1,331  
Enskilda avlopp: 0,59 4,495 5,31 0,533  
Jordbruk antrop: 63,44 483,645 23,11 2,320  
Jordbruk bakbel: 13,16 100,363 25,42 2,552  
Övrigt: 4,07 31,063 7,34 0,737  
 
Höje å: Önnerupsbäcken-källa (SE616862-134337)  
Huvudavrinningsområde: Höje å (SE91000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
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Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 4,63 16,528 6,14 0,302  
Industri: 0,28 1,000 0,41 0,020  
Dagvatten: 0,99 3,518 5,63 0,277  
Enskilda avlopp: 0,62 2,197 5,16 0,254  
Jordbruk antrop: 71,28 254,363 36,04 1,774  
Jordbruk bakbel: 15,54 55,448 36,39 1,791  
Övrigt: 6,66 23,782 10,24 0,504  
 

 Malmö Airport, 1263-72-001 
 

  
Delavrinningsområde: Utloppet av Häckebergasjön (SE616363-135007)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
10. Från brandövningsplatsen får avledas spill- och dräneringsvatten till en högsta mängd av 3 l/s. Vad avser spillvatten 
genererat i anslutning till brandsläcknings-övningar får utpumpning endast ser mellan kl. 16.00 – 24.00. 
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) Oljeind.  (ton) 
2006 0,989 0,078 2,567 0,070 
2007 0,558 0,018 1,254 0,052 
2008 0,457 0,018 8,391 0,026 
2009 0,229 0,029 1,291 0,026 
2010 0,115 0,032 1,302 0,018 
 

* Egna beräkningar utifrån redovisade utsläppshalter och flöde i miljörapporter.  
 
Verksamheten ligger mellan två huvudavrinningsområden, Höje å (SE91000) samt Sege å (SE90000), beräkningarna ovan baseras endast på de 
utsläpp som sker till aktuellt huvudavrinningsområde d.v.s. Höje å. Resterande påverkan redovisas under avsnittet för Sege å, 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning, flödesreglering och morfologiska förändringar. Bolagets tillstånd är daterat 1997. Bolaget har enligt 
beräkningarna ovan relativt låga utsläpp till denna recipient. Belastningen har varit svår att räkna fram utifrån redovisade 
uppgifter, bolaget bör i kommande miljörapporter redovisa sammanställda totalutsläpp till respektive recipient. Hittills har 
en provtagning av avseende PFOS utförts i Björkesåkrasjön (ej klassificerad vattenförekomst) nedströms, resultaten 
visar på låga värden. För bedömning, se Malmö Airport, 1263-72-001 under rubrik 3.7 Sege å SE90000. Fördjupad 
analys av utsläppen (se ovan) från Sturup kommer att ske inom tillsynen. 
 

 Önneslöv 38:3 m.fl. (AB Sydsten), 1281-20-015 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Höje Å (SE617212-134253)  
Utsläppspunkt: X 6171886 Y 1347520    
 
Villkor  
23. Täktverksamheten begränsas att avse tiden t.o.m. den 31 december 2024. 
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) Susp. (ton) Oljeind. ( ton) COD-Mn (ton) 
2008 1,04* 0,01* 5,54* 0,069* 0,69* 
2010 0,908* 0,0125* 5,638* 0,063* 0,470* 
 

* Egna beräkningar utifrån redovisade utsläppshalter och flöde i miljörapport. 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning, flödesreglering och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2004, Lunds kommun är 
tillsynsmyndighet. Resultat från vattenprov för övriga år finns sannolikt hos tillsynsmyndigheten. Bolagets redovisade 
utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att försämra miljökvalitetsnormens status. 
Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. Genom tillsynen bör krav ställas 
på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 

3.9 Kävlingeån SE92000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 7,44 178,44 7,82 2,68  
Industri: 2,12 50,70 0,74 0,25  
Dagvatten: 0,81 19,49 4,05 1,39  
Enskilda avlopp: 0,98 23,51 8,96 3,07  
Jordbruk antrop: 66,80 160,11 42,26 14,50  
Jordbruk bakbel: 17,02 408.06 28,68 9,84  
Övrigt: 4,83 115,73 7,49 2,57  
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Torpsbäcken (SE617578-136878)  
Huvudavrinningsområde: Kävlingeån (SE92000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. avsaknad av data  
 

 Övedskloster 2:39, 1265-20-024 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynningen i Vombsjön (SE617629-136719)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
U2. Halten suspenderat material i dräneringsvattnet från täktområdet får som riktvärde ej överstiga 5 mg/l. Halten 
totalkväve i dräneringsvattnet får som riktvärde ej inte överstiga 5 mg/l.  
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) 
2008 0,154* 
2009 0,178* 
2010 0,180* 
  

* Egna beräkningar utifrån redovisade utsläppshalter och 
uppskattat flöde i prövotidsredovisning 2010. 

 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och kontinuitet. Tillståndet är daterat 2003, redovisning av undersökning beträffande utsläpp till vatten samt 
förslag på slutliga villkor ska senast den 31 december 2011 lämnas till Länsstyrelsen. Beräknade emissioner av 
totalkväve är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska 
uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. 
 
Krankesjön (SE617797-135339)  
Huvudavrinningsområde: Kävlingeån (SE92000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  God  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 3,12 1,907 4,04 0,025  
Industri: 0,00 0,000 0,00 0,000  
Dagvatten: 0,56 0,339 3,39 0,021  
Enskilda avlopp: 0,90 0,552 9,37 0,058  
Jordbruk antrop: 57,84 35,314 22,46 0,139  
Jordbruk bakbel: 23,83 14,549 36,83 0,228  
Övrigt: 13,75 8,396 23,91 0,148  
 

 Hardeberga 2:32 m lf, 1281-20-002 (bergstäkt) 
  
Delavrinningsområde: Utloppet av Krankesjön (SE617754-135308)  
Utsläppspunkt: X 6176998 Y 1346130    
 
Villkor  
P1. Halter av suspenderad substans och Tot-N i utg. 
vatten till recipient får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l 
suspenderad substans samt 5 mg/l Tot-N. 

P2. Oljehalten i utg. vatten från oljeavskiljare får som 
riktvärde högst uppgå till 5 mg/l. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) Cd (kg) Hg (kg) Pb (kg) 
2003 0,106* 0,002*    
2004 0,36* 0,001*    
2005 2,477* 0,002*    
2008 0,515 0,007 0,18 0,08 0,33 
2010 0,387 0,004 0,15 0,04 0,48 
* Egna beräkningar utifrån redovisat flöde och stickprovsanalyser 
 
Bedömning   
Tillståndet är daterat 2007, Lunds kommun är tillsynsmyndighet. Processvattnet renas i sedimenteringsbassänger innan 
det pumpas ut till våtmarker i täktområdet. Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte 
utgöra någon risk för att försämra miljökvalitetsnormens status. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet 
punkt 28 bedöms inte som aktuell. 
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Sövdesjön (SE616415-136415)  
Huvudavrinningsområde: Kävlingeån (SE92000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. avsaknad av data  
 

 Ågerup 2:26,2:27,2:29 m fl, 1265-20-036 (berg- och moräntäkt) 
  
Delavrinningsområde: Utloppet av Sövdesjön (SE616068-136348)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor   
26. Oljehalten i utgående vatten från 
oljeavskiljaren får högst uppgå till 
1mg/l mätt som oljeindex och räknat 
som årsmedelvärde. Enstaka 
mätvärden får inte överstiga 5 mg/l. 

27. Halten totalkväve i utg. vatten 
från täkten får inte överstiga 4 mg/l 
räknat som årsmedelvärde. Enstaka 
mätvärden får inte överstiga 10 mg/l 

28. Provtagning av Tot-N och 
oljeindex ska ske minst fyra gånger 
per år, provtagningen ska fördelas 
jämt över året. 
 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (mg/l) Oljeind (mg/l) Susp. (mg/l) 
2009 2,6 <0,1 1,8 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Tillståndet är daterat 2005, villkor 26 – 28 meddelades 2011. Tillståndet gäller t.o.m. den 31 december 
2025. Bolaget redovisar inga uppgifter om utgående vattenflöde, det går därför inte att uppskatta den totala belastningen 
till vattenförekomsten. Vid jämförelse med övriga täkter indikerar resultaten från stickprovsanalysen att halterna är låga, 
dock finns endast resultat från ett analystillfälle att tillgå. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten låga, risken 
att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock 
behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom 
tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till 
vattenförekomsten. 
 
Bråån-Ålabäcken (SE618289-134590)  
Huvudavrinningsområde: Kävlingeån (SE92000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 4,58 20,928 4,96 0,174  
Industri: 11,10 50,700 7,24 0,254  
Dagvatten: 0,58 2,649 4,93 0,173  
Enskilda avlopp: 0,72 3,273 11,01 0,386  
Jordbruk antrop: 66,98 305,817 34,84 1,222  
Jordbruk bakbel: 14,03 64,053 29,74 1,043  
Övrigt: 2,00 9,137 7,27 0,255  
 

 Örtofta sockerbruk, 1285-105 
 

  
Delavrinningsområde: Ovan Bråån (SE618609-134029)  
Utsläppspunkt: X 6186254 Y 1340602    
 
Villkor  
7. Allt processavloppsvatten ska 
behandlas i bolagets 
reningsanläggning innan det leds till 
Kävlingeån. Reningsverket ska 
ständigt drivas så att högsta möjliga 
reningseffekt uppnås med för 
anläggningen bästa teknik. 

a) BOD-5 utsläpp får inte överstiga 10 
mg/l som rikt-, kampanj- och 
årsmedelvärde. Behandlat 
avloppsvatten får avledas till 
recipienten under perioden 5 augusti–
15 april. Under perioden 5-31 augusti 
får BOD-5 mängden som riktvärde 
uppgå till högst 250 kg/vecka. 

b) Fosforutsläpp får inte överstiga 
0,5 mg/l som rikt-, kampanj- och 
årsmedelvärde. 
 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-5 (ton) 
2002 51,34 0,37 6,65 
2003 37,5 0,44 4,12 
2004 37,08 0,22 2,85 
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2005 37,33 0,31 2,81 
2006 50,7 0,25 3,33 
2007 82,2 0,37 7,00 
2008 50,75 0,32 2,92 
2009 51,74 0,34 2,78 
2010 57,76 0,305 3,31 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Redovisade emissioner visar att en förhållandevis stor andel av 
vattenförekomstens näringsbelastning kommer från bolaget, emissionerna av totalkväve bedöms vara betydande. Risk 
finns att miljökvalitetsnormens kvalitetskrav för ekologisk status inom vattenförekomsten inte kommer att uppnås inom 
utsatt tid tillföljd av bland annat bolagets utsläpp. Nedanstående bedömning om huruvida BAT uppfylls är därför 
nödvändig.  
 
Av nedanstående framgår att bolaget använder sig av de tekniker som finns upptagna i BREF-dokumentet och som kan 
anses som relevanta för bolaget. Redovisade medelvärden av totalkväve 2009 - 2010 är högre än vad som förväntas 
uppnås med BAT för branschen. Den omfattande utrustning för rening av processavloppsvatten som bolaget använder 
indikerar dock att kravet uppfylls. Hänvisning görs till fotnoten i underliggande tabell där det framgår att ”det är inte alltid 
möjligt eller kostnadseffektivt att nå de angivna kväve- och fosfornivåerna, beroende på lokala förhållanden”. 
Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 kan dock inte uteslutas med anledning av höga utsläpp av 
totalkväve samt att villkor som begränsar denna parameter saknas. Ett alternativ till omprövning kan vara att genom 
tillsynen verka för att bolaget utreder om det är ekonomiskt rimligt att ytterligare reducera utsläpp av totalkväve.  
 
BREF-dokument 
 
Av EU-kommissionens BREF-dokument för ”Food, Drink and Milk Industries” framgår följande avseende BAT och 
vattenrening för branschen: 
 
- Processintegrerad BAT som minimerar konsumtion och kontaminering av vatten ska finnas, därefter kan valet av   
  reningsbehandling göras (kravet uppfylls) 
- För behandling av processavloppsvatten från branschen anses BAT uppfyllas med en passande kombination av 
  följande: 

- Filtrering av solida partiklar (kravet uppfylls) 
- Fettavskiljning (ej aktuell) 
- Flödes utjämning (kravet uppfylls) 
- Neutralisation av pH (vid behov) (ej aktuell) 
- Sedimentation (kravet uppfylls) 
- Flotation (luftbaserad) (kravet uppfylls) 
- Biologisk rening (anaerob och/eller aerob) (kravet uppfylls) 
- Ta tillvara den metangas som produceras vid det anaeroba steget (kravet uppfylls) 

 
De utsläppsmängder som redovisas nedan anses i allmänhet förväntas uppnås med BAT.  
 

COD (mg/l) BOD-5 (mg/l) Fett (mg/l) Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
<125 <25 <10 <10 0,4-5 
Det går att nå bättre nivåer för BOD5 och COD. Det är inte alltid möjligt eller kostnadseffektivt att 
nå de angivna kväve- och fosfornivåerna, beroende på lokala förhållanden. 

 
Av bolagets tillstånd, miljörapport 2010 samt separat redovisade analysresultat framgår följande: 
 
Tillståndet som innehåller villkor för utsläpp av processavloppsvatten är daterat 2008-11-06, därefter har 
ändringstillstånd meddelats (2010-10-14) som medger ökad produktionsmängd (420 000 ton socker).  Sockerbruket är 
under betkampanjen för sin process beroende av rikliga mängder processvatten. Avloppsvattenmängden från bruket 
uppgår till i medeltal ca 11 000 m3/dygn (2010). Uttaget från recipient är legaliserat genom vattendom som medger 
500 000 m3/år.  
 

Medelvärden (utsläpp till ån 5:1) BOD-5 (mg/l) Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
2009-10-05 – 2009-12-27 2 40,6 0,15 
2009-12-28 – 2010-03-31 3 44,8 0,11 
2010-06-18 – 2010-09-30 3 23 0,46 
2010-10-01 – 2010-12-31 3 45 0,21 
2011-01-01 – 2011-03-23 6 41 0,16 

 
Rening av processavloppsvatten 
Sanitärt vatten avleds till KARV, kylvatten och spolvatten från vattenreningsfilter leds till recipient, dag- och 
processavloppsvatten renas internt. I dammarna skiljs den fasta fasen från vattenfasen genom sedimentering, här sker 
även hydrolys av upplösta föroreningar. Vatten från tvättning av betor i fabrik: organiskt material, jord och grus avskiljs i 
filter, vatten från pressning av avskiljt material (blastvatten) pumpas till dammar (dagvattendamm och västra dammen). 
Sten och grus avskiljs i sten- respektive grusfångare. Resterande sedimenterbart material avskiljs i en sedimenterings 
bassäng. Klarfasen från sedimenteringsbassängen recirkuleras via en buffertdamm för att återanvändas vid bettvätt. Vid 
överskott av tvättvatten överförs detta till västra dammen. I den västra dammen sker hydrolys innan den biologiska 
reningen som är uppdelad i två steg: anaerob och aerob rening med luftningsbassäng. Från det anaeroba steget utvinns 



 

biogas som används för uppvärmning av lokaler. Efter den biologiska reningen finns möjlighet att tillsätta järnklorid 
(kemisk fällning) dock är det oklart om detta utnyttjas. Efter den biologiska reningen leds vattnet till den östra dammen 
som består av två delar: en fångdamm där suspenderad substans avskiljs samt en poleringsdamm 
 

 Hardeberga 20:6, 1281-20-026 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Kävlingeån (SE617877-134205)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
12. Oljehalten i utg. vatten från 
oljeavskiljaren får som riktvärde 
uppgå till högst 5 mg/l mätt som 
oljeindex. 

24. Halten Tot-N får inte överstiga 2,5 
mg/l som enstaka mätvärde, mätning 
ska ske i utg. vatten från 
sedimenterings dammen i apr, jun, 
aug, okt och dec. 

25. Halter av suspenderad substans 
i utg. vatten till recipient får som 
årsmedelvärde inte överstiga 12 mg/l 
och 25 mg/l som enstaka mätvärde. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) Susp. (ton) Oljeind. (ton) COD-Cr (ton) 
2008 0,21* 0,004* 2,09* 0,04* 0,49* 
2010 0,21* 0,003* 2,54* 0,043* 0,64* 
 

* Egna beräkningar utifrån redovisade utsläppshalter och flöde i miljörapporter. 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2006, villkor 24 och 25 meddelades 2010. Tillståndet 
gäller t.o.m. den 31 december 2026. Lunds kommun är tillsynsmyndighet. Bolagets redovisade utsläpp till 
vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att försämra miljökvalitetsnormens status. Omprövning 
med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. 
 
Havet-Bråån (SE618685-133000)  
Huvudavrinningsområde: Kävlingeån (SE92000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 19,95 42,364 37,11 0,986  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 2,43 5,161 14,75 0,392  
Enskilda avlopp: 0,63 1,330 5,87 0,156  
Jordbruk antrop: 62,70 133,134 20,74 0,551  
Jordbruk bakbel: 12,21 25,926 16,52 0,439  
Övrigt: 2,07 4,403 5,01 0,133  
 

 Solanum Kävlinge, 1261-109 
 

  
Delavrinningsområde: Nedlagd mätstation (SE618780-133340)  
Utsläppspunkt: Okänd     
 
Villkor  
11. Processavloppsvattnet från potatistvätten ska 
genomgå effektiv rening innan det får släppas ut i 
Kävlingeån. Från och med den 1 augusti 1993 ska rening 
ske i följande steg: sandavskiljning, silning, grovavskiljning 
samt behandling i biologiska dammar. 
Den närmare utformningen av planerad reningsanläggning 
ska redovisas till länsstyrelsen för godkännande. 

13. Föroreningshalten i processavloppsvattnet som avleds 
till Kävlingeån får högst uppgå till 15 mg/l BOD-7 och 0,5 
mg/l Tot-P. Värdena gäller som riktvärde per månad 

 
Utsläpp till recipienten Tot-P (ton) BOD-7 (ton) 
2002 0,045 0,34 
2003 0,029 0,289 
2004 0,028 0,09 
2005 0,009 0,14 
2006 0,009 0,048 
2007 0,010 0,022 
2008 0,005 0,048 
2009 0,004 0,054 
2010 0,002 0,000 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
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övergödning, morfologiska förändringar, kontinuitet och flödesregleringar. Tillståndet är daterat 1992, villkor 13 
fastställdes 1996. Allt processavloppsvatten från industripotatisavdelningen samlas upp i ett separat ledningssystem och 
leds till den interna reningsanläggningen. Processavloppsvatten från skaleriet avleds till KARV. Bolagets redovisade 
utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens 
status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. 

3.10 Kustområde SE93094 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 16,35 22,77 11,08 0,17  
Dagvatten: 4,09 5,69 35,92 0,55  
Enskilda avlopp: 0,73 1,02 8,93 0,14  
Jordbruk antrop: 63,56 88,53 16,69 0,26  
Jordbruk bakbel: 12,34 17,18 18,90 0,29  
Övrigt: 2,93 4,086 8,47 0,13  
 
N m Öresunds kustvatten (SE555545-124332)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE93094)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. kustvatten  
 

 Boliden Bergsöe AB, 1282-107  
  
Delavrinningsområde: Mynningen i havet (SE620371-131359)  
Utsläppspunkt:  X 6196320 Y 1315121    
 
Villkor  
Utg. avloppsvatten till kommunens 
ledningsnät* från de interna 
reningsanläggningarna vid fabriken 
får innehålla högst följande 
metallhalter: 
 

Riktvärde (mg/l)        
Cu 0,04 
Zn 0,05 
Cd 0,015 
Pb 0,1 
Sb 0,4 

Gränsvärde (kg/år) 
Cu 7 
Zn 9 
Cd 2,5 
Pb 18 
Sb 70 

 

* kommunalt dagvattennät 
 
Utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Zn (kg) Cd (kg) Hg (kg) 
2002 1,5  1,9 0,7  
2003 1,1  0,4 0,1  
2004 1  0,7 0,1  
2005 0,7  0,4 0,05  
2006 0,6  0,6 0,04  
2007 0,9  0,3 0,05  
2008 0,805 0,2876 2,1 0,046 0,007 
2009 0,51 0,3 0,21 0,03 0,001 
2010 1,34 0,5 3,89 0,47 0,001 
 
Öv. utsläpp till recipienten Pb (kg) COD-Cr (ton) 
2002 8,9  
2003 1,8  
2004 2,5  
2005 2,2  
2006 3,1  
2007 3,1  
2008 1.90 4 
2009 6,088* 2 
2010 37,7* 3,6 
 

*Ökat utsläpp p.g.a. bräddning orsakad av kraftig nederbörd 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Villkor i tillståndet fastställdes 1988, 1992 och 1998. Vid normala förhållanden är bolagets utsläpp av 
tungmetaller förhållandevis låga. Dock har riktvärdet för bly överskridits tre år i rad (2008-2010), detta tillföljd av 
bräddning med anledning av kraftig nederbörd. 2010 överskreds eventuellt även gränsvärdet för bly. Bolagets tillfälligt 
höga emissioner av bly bedöms inverka till den grad att miljökvalitetsnormens kvalitetskrav riskerar att inte kunna 
uppnås. Bolaget bedöms inte uppfylla BAT då återkommande bräddning indikerar ett behov av volymökning avseende 
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utjämningsmagasin. Att öka möjligheterna till utjämning bör vara skäligt i förhållande till miljönyttan kontra kostnad. 
Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms vara aktuell. Vid omprövning bör gränsvärdena 
som reglerar totala årliga emissioner av zink, kadmium, koppar och bly ses över. 
 
Av bolagets miljörapport 2010 framgår följande: 
 
Inkommande dagvatten och renat processvatten samlas upp i ett utjämningsmagasin, en cistern/utjämningsbassäng 
som rymmer 2000 m3 uppfördes 2003 för att samla upp vatten i de fall då kraftig nederbörd belastat reningsverket mer 
än max kapacitet. Det renade vattnet avleds till recipient efter behandling tillsammans med Landskrona kommuns 
dagvatten.  
 

 Befesa ScanDust AB, 1282-119  
  
Delavrinningsområde: Mynningen i havet (SE620371-131359)  
Utsläppspunkt:  Oidentifierad     
 
Villkor  
11. Mängden processavloppsvatten 
som tillförs recipienten får som 
månadsmedelvärde motsvara högst 
10 m3/h. Om halterna av följande 
ämnen överstiger nedan angivna 
begränsnings-värden som 
veckomedel-värden eller - såvitt gäller 
6-värd krom – som momentanvärde 
åligger det bolaget att snarast 
komplettera eller förstärka reningen 
så att värdena därefter underskrids: 

Fluorid           35 mg/l 
Z i n k            0,5 mg/l  
Totalkrom      0,3 mg/l  
6-värd krom   0,1 mg/l  
Nickel            0,1 mg/l 
Koppar          0,2  mg/l  
Suspenderade ämnen 5 mg/l   

De årliga föroreningsmängderna med 
processavloppsvattnet får inte 
överskrida:  
35 kg fri cyanid  
1 400 kg fluorid 
4 000 kg kväveföreningar räknade 
som kväve 
100 kg zink 
25 kg totalkrom 
20 kg nickel 
40 kg koppar 
10 kg bly  
1 kg av vardera kadmium, 
kvicksilver och arsenik  
 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-F (kg) Tot-CN (kg) Pb (kg) Ni (kg) 
2002 1,27   0,13 0,39 
2003 0,87   0,09 0,56 
2004 0,92   0,08 0,66 
2005 0,43   0,06 0,75 
2006 0,47   0,09 0,21 
2007 0,51 305 1,31 0,08 0,49 
2008 0,35 235 1,05 0,04 0,66 
2009 0,29 186,6 0,57 0,01 0,85 
2010 0,14 132,9 0,21 0,01 0,32 
 
Öv. utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Zn (kg) Cd (kg) Hg (kg) 
2002 0,75 0,72 6,6 0,48  
2003 0,47 0,56 5,7 0,2  
2004 0,47 0,71 5,9 0,8  
2005 0,76 0,39 3,8 0,51  
2006 0,58 0,32 6,7 0,14  
2007 0,64 0,24 7 0,15 0,009 
2008 0,55 0,56 2,7 0,04 0,003 
2009 0,86 0,85 2,34 0,004 0,003 
2010 0,31 0,31 1,11 0,004 0,001 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Tillstånd att avleda processavloppsvatten från bolagets återvinningsanläggning till Landskrona kommuns 
ledning med utsläpp till Södra Hamnbassängen beslutades 1986. Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är 
låga med undantag av totalfluorid. Kontakt bör tas med berörd handläggare på Vattenstrategiska enheten för att utreda 
om utsläppen av fluorid kan inverka negativt på miljökvalitetsnormens kvalitetskrav. Om påverkan bedöms som 
betydande bör det utredas om bolaget bedöms uppfylla BAT-kravet. Följande noteras: Bolaget underskrider haltkraven 
som reglerar de årliga föroreningsmängderna med mycket stor marginal, dessa bör kunna reduceras avsevärt vid 
omprövning.  
 

 YARA AB, 1282-111  
  
Delavrinningsområde: Mynningen i havet (SE620371-131359)  
Utsläppspunkt:  X 6196284 Y 1314125    
 
Villkor  
Utg. vatten från reningsanläggningen för vatten från gipsdeponin ska ha ett pH-värde som inte understiger 9 som 
riktvärde och tim-medelvärde i anläggningen 
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Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) Tot-F (kg) Pb (kg) Ni (kg) 
2002 51,9 0,88  10 38 
2003 82,8 0,72  3 63 
2004 74,8 0,47  3 55 
2005 37 0,21  1,4 28 
2006 22,3 0,17  0,1 15 
2007 37,4 0,34  0,2 40 
2008 23 0,22 4,59 0,13 2,5 
2009 4,7 0,029 3,7 0,04 4 
2010 25,6 0,17 12,6 0,15 24 
 
Öv. utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Zn (kg) Cd (kg) Hg (kg) 
2002  7 1,2 1,5  
2003  5 1 0,5  
2004  6 1 0,6  
2005  3 0,6 0,3  
2006  2 0,4 0,01  
2007  4 0,8 0,07  
2008  2,5 0,5 0,02  
2009 0,8 0,8 0,16 0,012 0,001 
2010  3 0,7 0,035 0,007 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Bolagets emissioner av totalkväve bedöms vara betydande. Risk finns att miljökvalitetsnormens 
kvalitetskrav för ekologisk status inom vattenförekomsten inte kommer att uppnås inom utsatt tid tillföljd av bolagets 
utsläpp. Bedömning huruvida bolaget uppfyller BAT är därför nödvändig. 
 
Vilka behandlingsmetoder som ska väljas för lakvatten från deponier är beroende av flera faktorer t.ex. lakvattnets 
sammansättning, lakvattenvolym, emissionskrav och recipienten. Andra faktorer som spelar in är restprodukthantering 
(slam, koncentrat), arealbehov, tillsatskemikalier, energiförbrukning och kostnader. Det finns inte någon teknik som är 
generellt tillämpbar i alla situationer. Valen av teknik eller kombinationer av tekniker görs lämpligen med utgångspunkt 
från vilket avfall som ligger i deponin och de lokala förutsättningarna. I miljörapporten redovisas ingen detaljerad 
beskrivning över lakvattenreningsprocessen. 
 
Med anledning av ovanstående är det svårt att på ett översiktligt plan bedöma om bolaget uppfyller BAT. Vid jämförelse 
med nedanstående tabeller för rening av avloppsvatten och lakvatten från deponier framkommer att bolagets 
utsläppshalter av totalkväve är högre av vad som bedöms uppfyllas med BAT (2009 undantaget). Således ger detta en 
indikation på att BAT inte uppfylls. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 kan inte uteslutas, dock 
behövs en ingående bedömning huruvida bolaget uppfyller BAT-kravet. Detta kommer vidare att ske inom tillsynen.  
 
Naturvårdsverket Fakta - Lakvatten från deponier (2008) 
 
Utsläppsvillkor som under 2007 fastställt av domstol. 
  

 Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
Utsläpp till Öresund (Mål 3300-05 
Växjö tingsrätt) 

15 0,5 

 
Rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271EEG) 
 
Krav för utsläpp från reningsverk för avloppsvatten i tätbebyggelse i områden som är känsliga för eutrofiering. 
 

Personekvivalenter Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
10 000 – 100 000 15 2 
> 100 000 10 1 

 
 Av bolagets miljörapport 2010 framgår följande: 
 
Beslut angående avställningsplan för gipsdeponin är daterat 2000, beslut angående ändrad utsläppspunkt för renat 
lakvatten fastställdes 2002, beslut angående fortsatt avställning av deponin. Beslut angående ny redovisningstidpunkt 
togs 2011.    
 

Medelvärden Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
2010 25,6 <0,17 
2009 4,7 0,03 

 
Rening av lakvatten 
Dräneringsvatten från gipsdeponin renas i flera steg med en teknik som utvecklades under 90-talet av bolaget 
tillsammans med ett Svenskt vattenreningsföretag. Bolaget bedömer att det ej finns alternativ teknik. Under 2010 har 
359 000 m3 vatten från gipsdeponin behandlats, av denna mängd har ca 171 000 m3 släppts ut till recipient. Resterande 
har återförts till deponin som rent vatten och som slamvatten. Avskilt slam från lakvattenreningen ca 2701 ton (100% TS) 



 

har deponerats på gipsön. Fritt vatten i bassänger uppe på gipsön finns numera endast inom begränsade delar vissa 
tider på året. Den totala vattenmängden på ön har minskat så mycket att dikena är tillräckliga för att samla upp 
dräneringsvatten. Tidvis har vattenreningen avställts för att vattenmängden i dikena ej varit tillräcklig. Under Januari 
samt perioden Juni till Oktober har renat vatten med pH-värde ca 9, återförts till deponins östra del för att effektivisera 
neutraliseringen av vattenlösliga föroreningar (P, F, metaller) i deponin. Fluorutsläppet är litet och bedöms marginellt i 
jämförelse med den naturliga fluorhalten i havsvattnet (0,5 - 1 mg/l). 

3.11 Råån SE94000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,21 1,310 0,34 0,017  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,13 7,139 10,72 0,539  
Enskilda avlopp: 0,59 3,695 9,98 0,502  
Jordbruk antrop: 79,99 503,992 36,89 1,855  
Jordbruk bakbel: 15,83 99,754 33,53 1,686  
Övrigt: 2,25 14,191 8,53 0,429  
 
Råån (SE620565-131931)  
Huvudavrinningsområde: Råån (SE94000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2027   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,14 7,137 10,74 0,536  
Enskilda avlopp: 0,59 3,694 10,08 0,503  
Jordbruk antrop: 80,16 503,987 37,06 1,850  
Jordbruk bakbel: 15,86 99,749 33,69 1,682  
Övrigt: 2,26 14,181 8,43 0,421  
 

 Thors Rostfria & Mekaniska AB, 1283-1074  
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Råån (SE621290-130849)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
3. Utg. renat vatten från vattenskärningen som avleds från verksamheten, får som riktvärde innehålla högst 25mg/l 
suspenderade ämnen. 
 
Utsläpp till recipienten Fe ( ton) Susp. (ton) 
2005 0,0029 0,0400 
2006 0,0009 0,0298 
2007 0,0019 0,0441 
2008 0,0003 0,0158 
2009  0,0172 
2010  0,0058 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Vatten från sand/vattenskärning renas i filter och sandfång före avledning till 
dagvattennätet. Tillståndet är daterat 2004. Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är mycket låga och 
bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning med 
anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. 
 

 Elektrokoppar AB, 1283-107  
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Råån (SE621290-130849)  
Utsläppspunkt: X 6212959 Y 1307408    
 
Villkor  
3. Utsläpp av koppar till vatten från 
kopparverkets gjutmaskin får som 
riktvärde inte överstiga 0,3 mg Cu/l, 
beräknat som månadsmedelvärde. 

4. Utsläppen, med 
processavloppsvattnet får som 
riktvärde inte överstiga följande 
värden:  
 

- 10 mg/l, susp.  ämnen 
- 5 mg/l,  olja. 
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Utsläpp till recipienten Cu (kg) Susp. (ton) 
2002 15*  
2003 6*  
2004 4*  
2005 1,569  
2006 1,584  
2007 1,124  
2008 1,225 0,25** 
2009 1,314 0,9** 
2010 1,251 0,26** 
   

* Osäker data, indikation finns på att redovisade värden mellan 2002 - 
2004 är felaktiga. ** Egna beräkningar utifrån redovisade medelvärden 
avseende utsläppshalter och flöde i miljörapporter. 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning och morfologiska förändringar. Tillståndsbeslutet är daterat 1998. Dagvatten, regenereringsvatten från 
avhärdning, avblödning från koppargjutsystem (efter rening) samt kylvatten leds till recipient via kommunalt 
dagvattennät. Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att 
kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet 
punkt 28 bedöms inte som aktuell. Frågorna beaktas i kommande omprövning. 

3.12 Kustområde SE94095 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 5,87 0,400  
Dagvatten: 2,58 18,005 21,70 1,479  
Enskilda avlopp: 0,47 3,301 6,43 0,438  
Jordbruk antrop: 78,18 545,828 29,79 2,031  
Jordbruk bakbel: 16,04 112,005 27,68 1,887  
Övrigt: 2,73 19,028 8,54 0,582  
 
N Öresunds kustvatten (SE561030-122821)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE94095)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. kustvatten  
 

 Höganäs Sverige AB, 1284-101  
  
Delavrinningsområde: Mot N Öresunds kustvatten (SE623321-130009)  
Utsläppspunkt:  X 623595 Y 129787    
 
Villkor  
13. Utsläpp av nickel från utgående processvatten från sprayverket får som riktvärde uppgå till högst 1 mg/l. 
 
Utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) As (kg) Cd (kg) Hg (kg) 
2003 7  9 0,05 0,02 
2004 0  0 0 0 
2005 0  0 0 0 
2006 0 2 27 0,1 0 
2007 25 2 8 0,6 0,1 
2008 2 2 8 0,6 0,1 
2009 0 1 5 0 0 
2010 1,8 1,2 5 2,5 0,09 
 
Öv. utsläpp till recipienten Pb (kg) Ni (kg) 
2003 0,3 9 
2004 0 0 
2005 0 0 
2006 0,1 25 
2007 6 7 
2008 6 6 
2009 4 4 
2010 4 3,9 
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Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Villkor 1 - 14 är meddelat i dom från miljödomstolen år 2000. Bolaget har tillstånd att bedriva fortsatt 
deponiverksamhet (den så kallade invallningen) genom dom i miljödomstolen meddelad 2004 (för deponiverksamheten 
gäller villkoren i domen från 2000). Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra 
någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av 
åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell, dock noteras följande: Deponiverksamheten saknar villkor för 
utgående halter (en redovisning av utgående halter redovisas därför nedan). Samråd har ägt rum i januari 2012 med 
anledning av utökad produktion så möjlighet finns att ta upp frågorna i denna prövning. 
 
Naturvårdsverket Fakta - Lakvatten från deponier (2008) 
 
Utsläppsvillkor som under 2007 fastställt av domstol. 
  

 Pb (µg/l) As (µg/l) Zn (µg/l) Cd (µg/l) 
Utsläpp till Öresund (Mål 3300-05 
Växjö tingsrätt) 

50 10 100 0,2 

 
Av bolagets tillstånd, miljörapporter 2007 - 2010 framgår följande: 
  

Medelvärden  
Invallningen 
(deponi)  

Pb (µg/l) As (µg/l) Zn (µg/l) Cd (µg/l) 

2010 < 0,6 < 2,3 6,0 < 0,22 
2009 < 1,4 < 2,1 13 < 0,22 
2008 < 40 < 50 < 10 < 40 
2007 < 40 < 50 14,5 < 4  

 
Helsingborgsområdet (SE562290-124131)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE94095)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk potential  Måttlig potential God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. kustvatten  
 

 Scandinavian Silver Eel AB, 1283-101B  
  
Delavrinningsområde: Mot N m Öresunds kustvatten (SE621795-130744)  
Utsläppspunkt:  X 6213400 Y 1307200    
 
Villkor  
4. Utsläpp av Tot-N från anläggningen till Öresund får som 
riktvärde inte överskrida 12 ton per år. 

5. Utsläpp av Tot-P från anläggningen till Öresund får som 
riktvärde inte överskrida 1,7 ton per år. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) 
2005 13,76 2,53 
2006 11,89 1,36 
2007 11,011 1,255 
2008 10,005 1,086 
2009 6,930 1,264 
2010 4,851 0,782 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk potential inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Villkor 4 och 5 fastställdes 2004, Innan 2005 släpptes processavloppsvattnet till KARV. Bolagets 
redovisade utsläpp till vattenförekomsten de två senaste åren är relativt låga, bolaget har dock historiskt (2005 - 2008) 
betydande utsläpp, sannolikt har produktionen minskat under 2009 – 2010. Kontakt bör tas med berörd handläggare på 
Vattenstrategiska enheten för att utreda konsekvenserna av bolagets utsläpp av eutrofierande ämnen till 
vattenförekomsten. Om utsläppen bedöms vara av betydelse bör det utredas om BAT-kravet uppfylls. Omprövning med 
anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 kan inte uteslutas i nuläget. 
 

 Kemira Kemi AB, 1283-101  
  
Delavrinningsområde: Mot N m Öresunds kustvatten (SE621795-130744)  
Utsläppspunkt:  X 6213187 Y 1307067 X 6213533 Y 1306467 m.fl. 
 
Villkor  
DCR-Anläggningen, villkor enligt 
KN31/80: Mängden fastsubstans i 
utg. avloppsvatten från 

Väteperoxidfabriken, Villkor 6 enligt 
M1276-05: Utsläppet av organisk 
substans, mätt som totalt organiskt 

Väteperoxidfabriken, Villkor 7 enligt 
M1276-05: Utsläppet av fosfor med 
renat processavloppsvatten får högst 

33 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE562290-124131


 

slambehandlingsstationen får ej 
överstiga 5 ton per månad och ska 
begränsas till totalt 25 ton per år. 
Halten suspenderade ämnen i detta 
avloppsvatten får normalt vara högst 
100 mg/l. Kan angivna begränsningar 
ej innehållas äger länsstyrelsen 
medge ett tillfälligt eller begränsande 
överskridande. Uppkommer 
svårigheter av ej tillfällig karaktär att 
innehålla begränsningsvärdena ska 
bolaget hänskjuta frågan till 
koncessionsnämnden för avgörande. 

kol (TOC), med renat 
processavloppsvatten får uppgå till 
högst 500 kg per år. 
 

uppgå till 250 kg per år räknat som 
riktvärde. 
 

 
Utsläpp till recipienten Tot-P (ton) TOC (ton) Al (ton) Na (ton) As (kg) 
2002 2,6 0,18    
2003 1,3 0,245    
2004 1 0,269    
2005 0,8 0,21  250  
2006 0,4 0,26  206  
2007 0,084  0,54 60 0,9 
2008 0,03 0,324 0,5 7 1,7 
2009 0,006 0,274 0,97 6 1,8 
2010 0,13 0,287 1,5 3* 3,8 
      

* Utsläpp t.o.m. 2010-10-04 
 
Öv. utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Zn (kg) Cd (kg) Hg (kg) 
2002 24 48 84 0,4 0,1 
2003 0 29 71 0,1 0,1 
2004 0 0 56 0,1 0,1 
2005 5 24 16 0,1 0,1 
2006    0,1 0,1 
2007     0,03 
2008     0,02 
2009     0,02 
2010   10 0,04 0,02 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk potential inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Bolaget har haft relativt höga utsläpp av natrium från ECOX-fabriken (avlopp S). För ECOX fabriken gäller 
Miljödomstolens dom (M 90-10) från 2010. Enligt domen får inget utsläpp av processavloppsvatten ske från ECOX-
fabriken från och med 2010-10-04, detta regleras genom det allmänna villkoret (1). Utsläppen av aluminium kommer 
främst ifrån DCR-anläggningen (avlopp A), inget villkor avseende aluminium finns. Det är också oklart vilka ämnen som 
ingår i TOC utsläppen. Kontakt bör tas med berörd handläggare på Vattenstrategiska enheten för att utreda 
konsekvenserna av bolagets utsläpp av aluminium till vattenförekomsten. Om utsläppen bedöms vara av betydelse bör 
det utredas om BAT-kravet uppfylls. Övriga utsläpp från bolaget är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att 
kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet 
punkt 28 kan inte uteslutas i nuläget. 
 

 Alufluor Aktiebolag, 1283-125  
  
Delavrinningsområde: Mot N m Öresunds kustvatten (SE621795-130744)  
Utsläppspunkt:  X 6213112 Y 3074321    
 
Villkor  
2. Med det avloppsvatten som avleds till avlopp A får utsläpp ske av högst 1 ton fluor/månad och 150 g 
kvicksilver/månad som riktvärde. Utsläppet per år får högst uppgå till 8 ton fluor och 500 g kvicksilver. 
 
Öv. utsläpp till recipienten Tot-F (ton) Al (ton) As (kg) Cd (kg) Hg (kg) 
2002   1,12 0,018  
2003   0,8 0,013  
2004   1,9 0,016  
2005   2,7 0,016  
2006   3,5 0,019  
2007 3,5  9,55  0,016 
2008 3,023  2,7  0,016 
2009 3,125  0,73  0,011 
2010 3,770 5,1 0,85  0,016 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk potential inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Helsingborgs kommun är tillsynsmyndighet. Slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten fastställdes 2000. 
Verksamheten är i skrivande stund under omprövning, där med föreligger inget behov av omprövning med anledning av 
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åtgärdsprogrammet punkt 28. Följande noteras: De totala emissionerna av aluminium är höga, halten för 2010 
redovisades i miljörapporten för Kemira Kemi AB, 1283-101 vilka är anslutna till gemensamt avloppsnät, redovisning för 
övriga år saknas. 
 

 Yara Helsingborg AB, 1283-101C  
  
Delavrinningsområde: Mot N m Öresunds kustvatten (SE621795-130744)  
Utsläppspunkt:  X 6213533 Y 1306467    
 
Villkor  
    
 
Utsläpp till recipienten Tot-P (ton) 
2003 0,6 
2004 0,46 
2005 0,12 
2006 0,32 
2007 0,390 
2008 0,340 
2009 0,280 
2010 0,150 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk potential inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Verksamheten har inga direkta utsläpp till vatten, vid hantering av produkter (utlastning, internförflyttningar 
mm) så kan spill uppkomma på vägar och i anslutning till utlastningsställen. Dessa ytor avvattnas till avlopp K. Villkor 
som reglerar utsläpp till vatten saknas. För verksamheten gäller Miljödomstolens dom (M 4467-04) den 25 november 
2005, av domen framgår att Miljödomstolen överlåter till tillsynsmyndigheten att fastställa ytterligare villkor beträffande 
D3 (åtgärder avseende minskning av utsläppen av fosfor till vatten), samråd har ägt rum avseende D3. Bolagets 
redovisade utsläpp till vattenförekomsten är mycket låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för 
miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte 
som aktuell. 

3.13 Vege å SE95000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 4,52 45,109 4,14 0,844  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 1,70 16,984 5,66 1,154  
Enskilda avlopp: 0,74 7,377 4,95 1,008  
Jordbruk antrop: 70,98 708,837 49,35 10,055  
Jordbruk bakbel: 16,68 166,558 28,73 5,854  
Övrigt: 5,38 53,767 7,16 1,458  
 
Vege å Humlebäcken-källa (SE621613-132747)  
Huvudavrinningsområde: Vege å (SE95000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 8,22 22,109 4,96 0,454  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 2,26 6,080 4,25 0,389  
Enskilda avlopp: 0,91 2,456 3,81 0,349  
Jordbruk antrop: 57,92 155,748 51,35 4,704  
Jordbruk bakbel: 19,52 52,485 27,12 2,484  
Övrigt: 11,16 30,021 8,52 0,780  
 

 Findus Sverige AB, Bjuv, 1260-101 
 

  
Delavrinningsområde: Ovan Humlebäcken (SE622602-131633)  
Utsläppspunkt: X 6220535 Y 1322565    
 
Villkor  
2. Allt processavloppsvatten, inkl. 
dagvatten från förorenade lastnings-, 
lossnings och takytor inom 

3. Till Vegeån får, med det renade 
avloppsvattnet, högst avledas 20 ton 
BOD-7/år respektive 0,8 ton P/år 

4. Dagvatten från fabriksområdet ska 
uppsamlas i dammar, s.k. våtmarker, 
före avledandet till recipienter Vegeån 
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fabriksområdet ska behandlas i 
bolagets reningsverk innan det leds 
till Vege å. Reningsverket ska 
ständigt drivas så att högsta möjliga 
reningseffekt uppnås med tekniskt 
rimliga insatser. Målsättningen ska 
vara att under så lång driftstid som 
möjligt innehålla lägre resthaltnivåer 
av 10 mg BOD-7 respektive 0,3 mg 
P/l i det utgående renade vattnet. 

som riktvärde. 
 

och Boserupsbäcken. 
 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) 
2002 6,6 0,41 10,08 
2003 7,34 0,504 9,26 
2004 6,033 0,505 5,75 
2005 6,26 0,504 6,16 
2006 8,4 0,63 10,199 
2007 5,42 0,51 8,1099 
2008 5,742 0,540 15,19 
2009 8,955 0,735 17,372 
2010 13,895 0,884 10,116 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
morfologiska förändringar. Redovisade emissioner visar att en förhållandevis stor andel av vattenförekomstens 
näringsbelastning kommer från bolaget, emissionerna av totalkväve bedöms vara betydande. Risk finns att 
miljökvalitetsnormens kvalitetskrav för ekologisk status inom vattenförekomsten inte kommer att uppnås inom utsatt tid 
tillföljd av bolagets utsläpp. Nedanstående bedömning om huruvida BAT uppfylls är därför nödvändig.  
 
Av nedanstående framgår att bolaget använder sig av flera av de tekniker som finns upptagna i BREF-dokumentet och 
som kan anses som relevanta för bolaget. Bolaget har ett gammalt tillstånd (miljöskyddslagen), omprövning av 
verksamheten planeras 2012. Redovisade medelvärden mellan 2008 - 2010 indikerar att bolaget uppfyller BAT-kravet, 
omprövning enbart med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. 
 
BREF-dokument 
 
Av EU-kommissionens BREF-dokument för ”Food, Drink and Milk Industries” framgår följande avseende BAT och 
vattenrening för branschen: 
 
- Processintegrerad BAT som minimerar konsumtion och kontaminering av vatten ska finnas, därefter kan valet av   
  reningsbehandling göras 
- För behandling av processavloppsvatten från branschen anses BAT uppfyllas med en passande kombination av 
  följande: 

- Filtrering av solida partiklar (kravet uppfylls) 
- Fettavskiljning (kravet uppfylls) 
- Flödes utjämning (kravet uppfylls) 
- Neutralisation av pH (vid behov)  
- Sedimentation (kravet uppfylls) 
- Flotation (luftbaserad) (kunskapsbrist) 
- Biologisk rening (anaerob och/eller aerob) (kravet uppfylls) 
- Ta tillvara den metangas som produceras vid det anaeroba steget (kunskapsbrist) 

 
De utsläppsmängder som redovisas nedan anses i allmänhet förväntas uppnås med BAT.  
 

COD (mg/l) BOD-5 (mg/l) Fett (mg/l) Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
<125 <25 <10 <10 0,4-5 
Det går att nå bättre nivåer för BOD5 och COD. Det är inte alltid möjligt eller kostnadseffektivt att 
nå de angivna kväve- och fosfornivåerna, beroende på lokala förhållanden. 

 
Av bolagets redovisade analysresultat 2008-2010 framgår följande: 
 
Tillståndet som innehåller villkor för utsläpp av processavloppsvatten är daterat 1998. 
 

Årsmedelvärde  BOD-7 (mg/l) Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
2010 punkt 9A 3,2 4,55 0,112 
2010 punkt 19 - - - 
2009 punkt 9A 3,5 4,225 0,095 
2009 punkt 19 3,2 4,792 0,099 
2008 punkt 9A 3 4,275 0,123 
2008 punkt 19 3 5,233 0,129 

 

 
Humlebäcken (SE622741-132411)  
Huvudavrinningsområde: Vege å (SE95000)  
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Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 17,63 23,00 8,46 0,390  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 3,16 4,119 6,85 0,316  
Enskilda avlopp: 0,73 0,950 2,58 0,119  
Jordbruk antrop: 61,04 79,622 53,19 2,453  
Jordbruk bakbel: 13,18 17,198 26,02 1,200  
Övrigt: 4,26 5,557 2,91 0,134  
 

 Åstorp 113:51 (tidigare Stadsäga 1473), 1277-20-008 (bergtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Vid mätstation Humlemölla (SE622724-132060)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
10. Halten totalkväve och halten suspenderat material i utg. vatten från täktområdet får som riktvärde och 
årsmedelvärde inte överstiga 5 mg/l samt 10 mg/l för enstaka mätvärden.  
 
Utsläpp till recipienten Susp. (mg/l) oljeind. (mg/l) 
2010 < 2 2,1 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning, flödesregleringar och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2007 och gäller t.o.m. den 31 
december 2013. Bolaget redovisar inga uppgifter om utgående vattenflöde, det går därför inte att uppskatta den totala 
belastningen till vattenförekomsten. Analysresultat angående totalkväve saknas helt, denna parameter bedöms vara den 
mest relevanta i sammanhanget. Vid jämförelse med övriga täkter indikerar resultaten från stickprovsanalysen att 
halterna är låga, dock finns endast resultat från ett analystillfälle att tillgå. Sannolikt är bolagets utsläpp till 
vattenförekomsten är låga, risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. 
P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas 
till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Vege Å, Hasslarpsån-Humlebäcken (SE622962-131538)  
Huvudavrinningsområde: Vege å (SE95000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,74 0,473 1,10 0,028  
Enskilda avlopp: 1,06 0,675 3,71 0,094  
Jordbruk antrop: 79,60 50,696 65,33 1,656  
Jordbruk bakbel: 15,86 10,098 27,77 0,704  
Övrigt: 2,74 1,746 2,09 0,053  
 

 Mariannes Farm AB, 1292-124  
  
Delavrinningsområde: Ovan Hasslarpsån (SE622982-131515)  
Utsläppspunkt: X 6229040 Y 1315622    
 
Villkor  
U1. Bolaget ska under prövotiden ytterligare utreda och 
redovisa vilka utsläppsvärden som kan innehållas 
avseende fosfor efter det att bolaget etablerat och trimmat 
bevattningssystemet samt följt upp och trimmat 
översilnings- och vattenförbrukningsfunktionerna. 
Redovisning av genomförda utredningar med förslag till 
slutliga villkor ska senast 2011-03-30 lämnas in till Lst. 

P1. Processavloppsvattnet från verksamheten ska avledas 
för behandling i bolagets interna reningssystem före 
utsläpp i Vege å. Dock gäller under april – oktober att 
processavloppsvattnet under samanlagt 6 månader till 
övervägande del (> 75 % av förbrukad renvattenmängd) 
ska utnyttjas för bevattningsändamål. Från verksamheten 
till Vege å får som riktvärde högst avledas en årlig 
fosformängd motsvarande 0,02 kg P per ton 
producerade rotfrukter. 
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Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) 
2002 0,15 0,11 0,44 
2003 0,15 0,28 1,1 
2004 0,2 0,33 1,9 
2005 0,25 0,43 3,2 
2006 0,25 0,5 4,8 
2007 0,25 0,5 18 
2008 0,15 0,35 7 
2009 0,15 0,34 14 
2010 0,15 0,21 12 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
kontinuitet och morfologiska förändringar. Verksamheten är i skrivande stund under omprövning. Bolagets redovisade 
utsläpp till vattenförekomsten är låga och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens 
status inte ska uppnås. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. 

3.14 Rönne å SE96000 
 

Belastning på huvudavrinningsområdet  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 8,96 192,674 6,93 3,562  
Industri: 2,98 64,130 0,57 0,291  
Dagvatten: 1,48 31,778 4,05 2,082  
Enskilda avlopp: 1,07 22,986 5,76 2,961  
Jordbruk antrop: 50,69 1089,974 42,10 21,649  
Jordbruk bakbel: 17,13 368,359 24,66 12,679  
Övrigt: 17,70 380,522 15,95 8,200  
 
Västra Ringsjön (SE SE620062-135224)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Dålig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten Oidentifierad p.g.a. avsaknad av data  
 

 Hassle 32:3 (Rönneholms mosse), 1285-20-006 (torvtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Ovan Hålsaxabäcken (SE620204-135182)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
P1. Halten av suspenderat material i utg. vatten till 
recipient från den miljöfarliga verksamheten får som 
riktvärde inte överstiga 8 mg/l.  

P2. Halten totalkväve i utg. vatten till recipient från den 
miljöfarliga verksamheten får som riktvärde inte överstiga 
6 mg/l. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (mg/l) Susp. (mg/l) 
2007 5,45* 5* 
2008 6,5* 4,35* 
2009 7* 2,3* 
2010 5,4* 2,15* 
   

* Medelvärden från provpunkt 1 och 2 redovisade i bolagets yrkande för förlängd 
prövotid, samt i miljörapport 2010.    
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Tillståndet är daterat 2007 och gäller t.o.m. 2021, villkor P1 - P2 meddelades 2001. Bolaget har 
utredningsvillkor (U1 – U4) angående utökning och förbättring av sedimentationsdammar för att minska emissionerna till 
vattenförekomsten samt utredning av biologiska konsekvenser i vattenförekomsten. Resultat från 
prövotidsredovisningen ska redovisas senast den 31 december 2013. Bolaget redovisar inga uppgifter om utgående 
vattenflöde, det går därför inte att uppskatta den totala belastningen till vattenförekomsten. Jämförelse med övriga täkter 
indikerar att halterna av totalkväve är höga. P.g.a. kunskapsbristen är det inte möjligt att bedöma om bolagets 
emissioner utgör en risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Dock är bolaget under 
omprövning, där med föreligger inget behov av omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28. 
 
Snällerödsån (SE621314-135653)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
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Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 1,81 0,737 9,67 0,104  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,67 0,272 1,21 0,013  
Enskilda avlopp: 1,69 0,685 8,09 0,087  
Jordbruk antrop: 29,22 11,874 24,84 0,267  
Jordbruk bakbel: 29,06 11,809 20,37 0,219  
Övrigt: 37,54 15,253 35,81 0,385  
 

 Äskeröd 1:24, 1267-20-048 (berg- och moräntäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Rönne Å (SE621374-134990)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
17.  Efter den 31 december 2006 får halten totalkväve i det utgående vattnet som riktvärde ej överstiga 5 mg/l och 
halten suspenderat material, som riktvärde ej överstiga 10 mg/l. 
 
Utsläpp till recipienten      
2010 Underlag saknas    
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2003 och gäller t.o.m. den 31 december 2013, villkor 17 meddelades 
2006. Höörs kommun är tillsynsmyndighet. Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. 
Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten är låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets 
emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av 
omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav 
ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Rönne å: Skärån-Ybbarpsån (SE622119-133815)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 61,50 5,290 17,39 0,020  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,06 0,005 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 0,38 0,033 3,48 0,004  
Jordbruk antrop: 10,99 0,945 25,22 0,029  
Jordbruk bakbel: 15,45 1,329 20,87 0,024  
Övrigt: 11,61 0,999 33,04 0,038  
 

 Ljungbyheds flygplats, 1276-72-001 
 

  
Delavrinningsområde: Ovan Skärån (SE622121-133808)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
P2. Koncessionsnämnden uppskjuter avgörandet av vilka villkor som ska gälla för halkbekämpning av rullbanan och 
begränsning av spridningen av urea till Skärån och Rönne å. 
 
Utsläpp till recipienten      
2002-2010 Underlag saknas 
 
Bedömning   
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Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Tillståndet är daterat 1996, 2005 beslutade miljödomstolen att upphäva bl.a. P2. Villkor angående utsläpp 
till vatten saknas. Bolaget har bytt släckmedel 2010, inga kända provtagningar av recipienten angående PFOS finns i 
skrivande stund. Bolaget redovisar inga beräkningar angående emissioner till vattenförekomsten, det enda som finns att 
tillgå är en undersökning (SWECO 2008) av Skärån mellan åren 2004-2008, av resultaten framgår följande:  
 
”Från och med 2004 - 2008 har Skärån provtagits fyra gånger per år. Av resultaten framgår att Skäråns ytvatten, både 
uppströms och nedströms flygplatsen, kännetecknas av tämligen höga syrehalter (mättnadsgrad kring 80-90%), 
konduktivitet 10-20 mS/m, nitrathalter 1-3 mg/I, färgtalSO-1S0 samt låga fosfor och ammonium halter. Denna 
sammansättning avviker inte nämnvärt från andra, lågförorenade, humusrika bäckar i Skåne. Man kan sammanfatta att 
under 2004-2008 har Skärån inte uppvisat någon påtaglig förorening, vare sig uppströms eller nedströms Ljungbyheds 
flygplats. Skillnader i vatten kvalitet mellan provtagningslokaler uppströms och nedströms flygplatsen är endast 
marginella”. 
 
Redovisning av emissioner till vattenförekomsten saknas, med anledning av kunskapsbristen kan ingen bedömning av 
verksamhetens bidrag göras, omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 kan därför inte uteslutas. 
Följande noteras: Berörd handläggare bör utreda eventuell användning av PFOS. Urea används, bolaget bör i 
kommande miljörapporter redovisa årliga emissioner av totalkväve. 
 
Ybbarpsån (SE622393-134839)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande Måttlig 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 47,35 27,900 11,56 0,100  
Dagvatten: 2,16 1,275 11,21 0,097  
Enskilda avlopp: 1,04 0,615 9,36 0,081  
Jordbruk antrop: 1,04 0,615 18,96 0,164  
Jordbruk bakbel: 12,81 7,549 15,95 0,138  
Övrigt: 25,09 14,783 32,95 0,285  
 

 METFOILS AB, 1275-109 
 

  
Delavrinningsområde: Utloppet av Västra Sorrödssjön (SE622179-134234)  
Utsläppspunkt: X 6224130 Y 1348718    
 
Villkor  
1. Resthalter i utg. vatten får som riktvärde 
(månadsmedel) ej överskrida: 
Koppar  1 mg/l 
Totalkrom,  1 mg/l 
Zink: 2 mg/l 
Sexvärd krom   0,1 mg/l 
Susp.ämnen 10 mg/l 

2. Följande utsläppsmängder i utg. vatten räknat som 
årsvärde och kg/år får ej överskridas: 
Koppar:  25 
Totalkrom:  25 
Zink: 50 
Sexvärd krom: 2,5 
Susp.ämnen: 250 

 
Utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Zn (kg) Cr6+ (kg) Susp. (kg) 
2006 0,979 0,012 0,167 0,016 12,811 
2007 0,166 0,009 0,078 0,015 3,056 
2008 0,331 0,012 0,052 0,021 4,430 
2009 0,2 0,004 0,1 0,02 3,5 
2010 0,54 0,005 0,08 <0,035 9,4 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet. Bolagets redovisade utsläpp till vattenförekomsten är låga 
och bedöms inte utgöra någon risk för att kvalitetskraven för miljökvalitetsnormens status inte ska uppnås. Omprövning 
med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 bedöms inte som aktuell. Följande noteras: Haltkraven angivna i villkor 2 
bör kunna reduceras avsevärt vid omprövning. 
 

 Avloppsreningsverket (Perstorp Specialty Chemicals AB), 1275-101B2 
 

  
Delavrinningsområde: Utloppet av Västra Sorrödssjön (SE622179-134234)  
Utsläppspunkt: X 6224130 Y 1348718    
 
Villkor  
1. Utsläppet av TOC till Ybbarpsån 
från avloppsreningsverket får inte 

4. Utsläppet av Tot-P till Ybbarpsån 
från avloppsreningsverket får inte 

5. Utsläppet av molybden från 
metalloxidfabriken får inte överstiga 1 
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överstiga 330 kg/dygn räknat som 
årsmedelvärde och gränsvärde. Från 
och med 2003 ska denna nivå vara 
300 kg/dygn, och från och med 2005 
ska nivån vara 275 kg/dygn. 
Utsläppet får inte heller överstiga 400 
kg/dygn räknat som månadsmedel- 
och riktvärde. 

överstiga 0,5 mg/l räknat som 
årsmedel- och gränsvärde. Utsläppet 
får inte heller överstiga 0,65 mg/l 
räknat som månadsmedel- och 
riktvärde. 

mg/l räknat som månadsmedel- och 
riktvärde. Mängden molybeden i 
utsläppet för inte överstiga 50 kg/år. 
 

   

6 a. Utsläppet av ammoniumkväve 
från avloppsreningsverket till 
Ybbarpsån får inte överskrida 10 mg 
NH4-N/l i utg. vatten, räknat som 
veckomedel- och riktvärde. 

6 b. Utsläppen av molybden i utg. 
vatten från avloppsreningsverket till 
Ybbarpsån ska kontrolleras i enlighet 
med kontrollprogram som fastställt av 
Lst. Bolaget ska ge in förslag till 
reviderat kontrollprogram med 2-3 års 
mellanrum. Utsläppet av molybden 
från avloppsreningsverket i utg. vatten 
till Ybbarpsån får inte överskrida 75 
kg Mo/år räknat som riktvärde.  
 

7.Verkningsgraden i perstorp Clariant 
AB:s (numera Celanese Emulsions 
Norden AB) kemiska 
fällningsanläggning ska som 
månadsmedel- och riktvärde uppgå till 
minst 75 % med avseende på COD. 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) NH4-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) TOC (ton) 
2006 50,6  0,14  51,458 
2007 42,071 1,358 0,189 7,766 68,617 
2008 62,614 0,206 0,243 4,239 41,464 
2009 20,738 0,297 0,089 2,186 39,716 
2010 16,516 0,894 0,125 4,099 50,640 
 
Öv. utsläpp till recipienten Fenoler (kg) DEHP (kg) Zn (kg) Hg (kg) 
2006  0,8 149  
2007  2,9 134  
2008 7,3 0,07 98 0,1 
2009 3,6 0,065 78,6 0,1 
2010 7 0,813 106 0,1 
 
Öv. utsläpp till recipienten Pb (kg) Ni (kg) 
2006 0,67 23 
2007  23 
2008  33 
2009  16,3 
2010  42,8 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning. Bolaget renar processavloppsvatten från flera egna och även från andra bolag inom Perstorp Industripark. 
Bolagets emissioner totalkväve, syreförbrukande organiska ämnen och tungmetaller bedöms vara betydande. Risk finns 
att miljökvalitetsnormens kvalitetskrav för både ekologisk- och kemisk status inom vattenförekomsten inte kommer att 
uppnås inom utsatt tid tillföljd av bolagets utsläpp. Verksamheten är i skrivande stund under omprövning, där av är 
bedöms omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 inte som aktuell. 
 
Bäljane å: Perstorpsån-Källa (SE623330-134758)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 2,69 1 023 12,29 0,144  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 2,52 0,961 11,01 0,129  
Jordbruk antrop: 27,81 10,594 19,54 0,229  
Jordbruk bakbel: 26,64 10,147 16,04 0,188  
Övrigt: 40,34 15,369 41,13 0,482  
 

 Oderljunga 4:1,1275-20-018 (berg- och moräntäkt) 
  
Delavrinningsområde: Ovan Perstorpsbäcken (SE622777-134503)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
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17. Mängden suspenderat 
material i utg. vatten får 
inte överstiga 10 mg/l 
räknat som årsmedelvärde. 
Enstaka mätvärden får inte 
överstiga 15 mg/l. 

18. Mängden totalkväve i 
utg. vatten får inte överstiga 
5 mg/l räknat som 
årsmedelvärde. Enstaka 
mätvärden får inte 
överstiga 10 mg/l. 

19. Oljeindex får inte 
överstiga 0,1 mg/l i utg. 
vatten. 

20. Provtagning av utg. 
vatten ska ske minst tre 
ggr/år. Provtagningen ska 
fördelas jämt över året med 
hänsyn tagen till att det 
måste finnas vatten som 
avleds från täkten. 

 
Utsläpp till recipienten      
2010 Underlag saknas 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
kontinuitet och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2010 och gäller t.o.m. den 31 december 2035. 
Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet. Bolaget har inte haft tillstånd i ett år ännu, bedömning bör fördröjas till 
dess att miljörapporten för 2011 redovisas. Genom tillsynen, bör om så inte är fallet, krav ställas på flödesmätning eller 
beräkning för bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Smålarpsån (SE623312-133908)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  God  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Enskilda avlopp: 0,72 0,219 2,16 0,026  
Jordbruk antrop: 31,25 9,464 47,29 0,568  
Jordbruk bakbel: 15,18 4,597 23,73 0,285  
Övrigt: 52,85 16,004 26,81 0,322  
 

 Västra Flinka 6:38  TT4:10, 1257-20-904 (torvtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Bäljane Å (SE622907-133433)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
6. Halten suspenderat material i dräneringsvattnet från täktområdet får som riktvärde ej överstiga 5 mg/l. 
 
Utsläpp till recipienten      
2010 Underlag saknas    
 
Bedömning   
Tillståndet är daterat 2002 och gäller t.o.m. den 31 december 2020. Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet.  
Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten 
är låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens 
status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i 
åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för 
bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 

 Bjärsgård 3:29 T99:9, 1276-20-099 (berg- och moräntäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Bäljane Å (SE622907-133433)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
11. Halten suspenderad substans och totalkväve i utg. vatten från den miljöfarliga verksamheten får som riktvärde inte 
överstiga 5 mg/l suspenderad substans samt 2,5 mg/l totalkväve.  
 
Utsläpp till recipienten      
2010 Underlag saknas    
 
Bedömning   
Tillståndet är daterat 2006 och gäller t.o.m. den 31 december 2015. Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet. 
Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten 
är låga (baserat på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens 
status bedöms som liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i 
åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för 
bedömning av de föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
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Rönne å: Klövabäcken-Skärån (SE622476-133505)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Otillfredsställande Måttlig 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,27 0,130 0,26 0,004  
Dagvatten: 3,61 1,740 7,86 0,122  
Enskilda avlopp: 0,52 0,252 2,00 0,031  
Jordbruk antrop: 69,06 33,322 59,99 0,931  
Jordbruk bakbel: 17,63 8,506 24,10 0,374  
Övrigt: 8,92 4,303 5,80 0,090  
 

 Svenska Pappersbruket AB, 1276-101 
 

  
Delavrinningsområde: Ovan Klövabäcken (SE622546-133261)  
Utsläppspunkt: X 6224485 Y 1334515    
 
Villkor  
Utsläppet till vatten av COD 
får som medelvärde och 
gränsvärde per år högst 
uppgå till 850 kg/d 
respektive 900 kg/d som 
medelvärde och riktvärde 
per mån.  
 

Utsläpp av suspenderade 
ämnen GF/A med 
avloppsvattnet får uppgå till 
högst 90 kg/d som 
medelvärde och 
gränsvärde per år 
respektive högst 100 kg/d 
som medelvärde och 
riktvärde per månad.  

Utsläppet av totalkväve 
med avloppsvattnet får 
uppgå till högst 50 kg/dygn 
som medelvärde och 
riktvärde per månad  
 

Utsläpp av totalfosfor med 
avloppsvattnet får uppgå till 
högst 0,6 kg/d som 
medelvärde och riktvärde 
per månad.  

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) Tot-P (ton) BOD-7 (ton) COD-Cr (ton) AOX (kg) 
2002 9,1 0,07 81 192  
2003 0 0 119 268  
2004 5,354 0,053 71,959 176,88  
2005 5,216 0,065  175,34  
2006 0,13 0,004  0,37  
2007 4,2 0,006  38,2999  
2008 2,8 0,033  30 100 
2009 2,500 0,030  30,000 90 
2010 1,769 0,032  16,092 24,3 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
kontinuitet. Bolagets redovisade emissioner av halogenerade organiska föreningar (AOX) kan vara av betydelse. Risk 
finns att miljökvalitetsnormens kvalitetskrav inom vattenförekomsten inte kommer att uppnås inom utsatt tid tillföljd av 
bolagets utsläpp. Kontakt bör tas med berörd handläggare på Vattenstrategiska enheten för att utreda konsekvenserna 
av bolagets utsläpp inom vattenförekomsten. Om utsläppen bedöms vara av betydelse bör det utredas om bolaget 
uppfyller BAT-kravet. Omprövning pågår. 
 
Perstorpsbäcken (SE622819-135418)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 59,45 27,900 15,20 0,100  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 3,70 1,737 17,48 0,115  
Enskilda avlopp: 1,02 0,480 9,73 0,064  
Jordbruk antrop: 9,04 4,245 13,83 0,091  
Jordbruk bakbel: 9,22 4,327 12,16 0,080  
Övrigt: 17,57 8,244 31,61 0,208  
 

 Köpinge 14:1, 1275-20-019 (moräntäkt) 
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Delavrinningsområde: Mynnar i Bäljane Å (SE622595-134636)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
7. Mängden suspenderat material i 
utg. vatten får inte överstiga 15 mg/l 
räknat som årsmedelvärde. Enstaka 
mätvärden får inte överstiga 30 mg/l. 

8. Mängden totalkväve i utg. vatten 
får inte överstiga 4 mg/l räknat som 
årsmedelvärde. Enstaka mätvärden 
får inte överstiga 8 mg/l. 

9. Provtagning ska ske minst sex 
ggr/år. Provtagningen ska fördelas 
jämt över året med hänsyn till att det 
måste finnas vatten som avleds. 

 
Utsläpp till recipienten      
2002 - 2010 Underlag saknas    
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning, kontinuitet, flödesregleringar och morfologiska förändringar. Tillståndet är daterat 2010 och gäller t.o.m. 
den 31 december 2034. Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet. Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos 
tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten är låga (baserat på emissioner från övriga 
täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. 
kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till 
fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön (SE623444-133589)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 17,46 24,900 4,50 0,121  
Industri: 25,31 36,100 6,95 0,187  
Dagvatten: 2,35 3,357 7,28 0,196  
Enskilda avlopp: 0,72 1,034 4,16 0,112  
Jordbruk antrop: 25,39 36,213 32,33 0,870  
Jordbruk bakbel: 12,07 17,215 21,26 0,572  
Övrigt: 16,71 23,831 23,52 0,633  
 

 Gelita Sweden AB, 1276-103 
 

  
Delavrinningsområde: Vid mätstation Fastarp (SE623342-133016)  
Utsläppspunkt: X 6234002 Y 1335085    
 
Villkor  
4. Riktvärde (månadsmedel) 
COD, 150 kg/dygn 
Tot-N, 150 kg/dygn 
NH4-N, 50 kg/dygn 

Gränsvärde (årsmedel) 
COD, 200 kg/dygn 
Tot-N, 150 kg/dygn 
NH4-N, 60 kg/dygn 

Gränsvärde (kvartal) 
Tot-P, 150 kg/kvartal 
 

 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) NH4-N (ton) Tot-P (ton) COD-Cr (ton) 
2002 50,1 9,2 0,12 29,2 
2003 48,7 6,5 0,195 31,7 
2004 49,7 17,152 0,161 29,3 
2005 37,7999 9,167 0,097 25,7 
2006 36,1 11 0,187 31,5 
2007 37,9 9,562 0,133 34,7 
2008 37,9 9,562 0,133 34,7 
2009 30,862 10,534 0,249 44,334 
2010 24,210 3,227 0,291 38,736 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning, kontinuitet, flödesregleringar och morfologiska förändringar. Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet. 
Bolagets emissioner av ammonium och totalkväve bedöms vara betydande. Risk finns att miljökvalitetsnormens 
kvalitetskrav för vattenförekomsten inte kommer att uppnås inom utsatt tid tillföljd av bolagets utsläpp. Nedanstående 
bedömning om huruvida BAT uppfylls är därför nödvändig. 
 
Bolaget tillverkar gelatin utifrån råvaran svinsvål, därmed kan BREF-dokumentet för livsmedelsindustrin användas vid 
bedömning avseende BAT. Av nedanstående framgår att bolaget använder sig av de tekniker som finns upptagna i 
BREF-dokumentet och som kan anses som relevanta för bolaget. Redovisade medelvärden av totalkväve under 2010 - 
2011 är högre än vad som förväntas uppnås med BAT för branschen. Den omfattande utrustning för rening av 
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processavloppsvatten som bolaget använder indikerar dock att kravet uppfylls. Hänvisning görs till fotnoten i 
underliggande tabell där det framgår att ”det är inte alltid möjligt eller kostnadseffektivt att nå de angivna kväve- och 
fosfornivåerna, beroende på lokala förhållanden”. Omprövning med anledning av åtgärdsprogrammet punkt 28 kan dock 
inte uteslutas med anledning av höga utsläpp av totalkväve. Ett alternativ till omprövning kan vara att genom tillsynen 
verka för att bolaget utreder om det är ekonomiskt rimligt att ytterligare reducera utsläpp av totalkväve. 
 
BREF-dokument 
 
Av EU-kommissionens BREF-dokument för ”Food, Drink and Milk Industries” framgår följande avseende BAT och 
vattenrening för branschen: 
 
- Processintegrerad BAT som minimerar konsumtion och kontaminering av vatten ska finnas, därefter kan valet av   
  reningsbehandling göras (kunskapsbrist) 
- För behandling av processavloppsvatten från branschen anses BAT uppfyllas med en passande kombination av 
  följande: 

- Filtrering av solida partiklar (kravet uppfylls) 
- Fettavskiljning (ej aktuell) 
- Flödes utjämning (kravet uppfylls) 
- Neutralisation av pH (vid behov) (kravet uppfylls) 
- Sedimentation (kravet uppfylls) 
- Flotation (luftbaserad) (kravet uppfylls) 
- Biologisk rening (anaerob och/eller aerob) (kravet uppfylls) 
- Ta tillvara den metangas som produceras vid det anaeroba steget (kunskapsbrist) 

 
De utsläppsmängder som redovisas nedan anses i allmänhet förväntas uppnås med BAT.  
 

COD (mg/l) BOD-5 (mg/l) Fett (mg/l) Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
<125 <25 <10 <10 0,4-5 
Det går att nå bättre nivåer för BOD5 och COD. Det är inte alltid möjligt eller kostnadseffektivt att 
nå de angivna kväve- och fosfornivåerna, beroende på lokala förhållanden. 

 
Av bolagets tillstånd och separat redovisade analysresultat framgår följande: 
 
Tillståndet är daterat 2001, processavloppsvatten från Ellco Food AB behandlas slutligen även i bolagets reningsverk. 
 

Medelvärde i utgående vatten COD (mg/l) Tot-N (mg/l) Tot-P (mg/l) 
2011 kvartal 2 (v 14-26) 22,92 13,78 0,29 
2011 kvartal 1 (v 1-13) 26,38 17,53 0,14 
2010 kvartal 4 (v 40-52) 34,61 15,46 0,20 
2010 kvartal 3 (v 26-39) 34,15 23,66 0,276 

 
Rening av processavloppsvatten 
Avloppsvattnet pH-justeras med natriumhydroxid, mäts och provtas innan det blandas med vatten från Ellco Food AB. 
Det samlade vattnet leds till en utjämningsbassäng och därifrån via en avskiljningsbrunn för sand till försedimentering. 
Efter försedimenteringen pH-justeras vattnet på nytt med lut och svavelsyra. Det leds därefter till förfällning där 
flockningsmedel tillsätts i form av aluminium- och järnsulfat. Avloppsvattnet genomgår därefter biologisk rening i två 
parallella aktivslamanläggningar, vardera bestående av en aktiv luftad del och en passiv sedimenteringsdel. I den aktiva 
delen tillsätts kalk för att vattnet ska erhålla ett konstant pH. Efter den biologiska behandlingen innehåller vattnet 
fortfarande olika fosforrika föroreningar. Avloppsvattnet genomgår därför även kemisk fällning, varvid som 
flockningsmedel används aluminiumklorid. Den härigenom bildade flocken avskiljs genom flotation. Vid behov tillsätts 
flockningspolymer. 
 

 Bjärsgård 3:30, 1276-20-100 (berg- och moräntäkt) 
  
Delavrinningsområde: Mynnar i Rönne Å (SE623498-132579)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
16. Halten suspenderat material respektive totalkväve i dräneringsvattnet från täktområdet sår som riktvärde ej 
överstiga 5 mg/l respektive 2,2 mg/l. 
 
Utsläpp till recipienten      
2002 - 2010 Underlag saknas    
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning, kontinuitet, flödesregleringar och morfologiska förändringar.  Tillståndet är daterat 2003 och gäller t.o.m. 
den 31 december 2022. Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet. Resultaten från vattenprov finns eventuellt hos 
tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten är låga (baserat på emissioner från övriga 
täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som liten. P.g.a. 
kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till 
fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
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Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjöholmssjön (SE624118-132524)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  God  God 2015   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,43 0,512 0,79 0,030  
Enskilda avlopp: 1,40 1,660 6,05 0,230  
Jordbruk antrop: 63,90 75,957 50,86 1,933  
Jordbruk bakbel: 17,52 20,825 29,18 1,109  
Övrigt: 16,76 19,919 13,13 0,499  
 

 Hillarp 2:12 T31:12, 1292-20-031 (berg- och sandtäkt) 
  
Delavrinningsområde: Ovan Kägleån (SE624157-131915)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
11. Halter av suspenderad substans i utg. vatten till 
recipient från den miljöfarliga verksamheten får som 
riktvärde inte överstiga 5 mg/l.  

22. Halten Tot-N i utg. vatten från sedimentationsdamm 
får inte överskrida 5 mg/l. Om riktvärdet 2,5 mg/l 
överskrids ska åtgärder vidtas för att sänka värdena. 
Mätning ska ske minst tre ggr/år. 

 
Utsläpp till recipienten      
2002 - 2010 Underlag saknas    
 
Bedömning   
Tillståndet är daterat 2007, villkor 22 meddelades 2010, Ängelholms kommun är tillsynsmyndighet. Resultaten från 
vattenprov finns eventuellt hos tillsynsmyndigheten. Sannolikt är bolagets utsläpp till vattenförekomsten är låga (baserat 
på emissioner från övriga täkter), risken att bolagets emissioner ska försämra miljökvalitetsnormens status bedöms som 
liten. P.g.a. kunskapsbristen kan dock behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte 
uteslutas till fullo i nuläget. Genom tillsynen bör krav ställas på flödesmätning eller beräkning för bedömning av de 
föroreningsmängder som avleds till vattenförekomsten. 
 
Kägleån (SE624899-131906)  
Huvudavrinningsområde: Kustområde (SE96000)  
 
Miljökvalitetsnorm Status 2009  Kvalitetskrav   
Ekologisk status  Måttlig  God 2021   
Kemisk ytvattenstatus  God  God 2015   
 
Belastning på vattenförekomsten  
  

Källa/Belastning Tot-N (%) Tot-N (ton/år) Tot-P (%) Tot-P (ton/år)  
KARV: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Industri: 0,00 0,00 0,00 0,00  
Dagvatten: 0,70 1,484 1,12 0,082  
Enskilda avlopp: 0,88 1,867 3,43 0,252  
Jordbruk antrop: 70,31 149,695 57,72 4,243  
Jordbruk bakbel: 16,84 35,863 30,35 2,231  
Övrigt: 11,27 24,003 7,39 0,543  
 

 Ängelholm Helsingborgs Airport, 1292-72-001 
 

  
Delavrinningsområde: Ovan Lerbäcken (SE624743-131705)  
Utsläppspunkt: Oidentifierad     
 
Villkor  
3. Halkbekämpning ska företrädesvis ske genom 
sandning. Bolaget får därutöver inte använda andra 
halkbekämpningsmedel än sådana som är baserade på 
acetat, formiat eller annan substans med från 
miljösynpunkt jämförbara eller bättre egenskaper.  
I undantagsfall får urea användas i samband med 
underkylt regn eller vid motsvarande svåra isförhållanden 
eller på platser som från trafiksäkerhetssynpunkt kräver 

6. En provpunkt ska upprättas i Lerbäcken före flödet i 
Kägleån. Omfattningen av provtagningen i denna punkt 
delegeras till tillsynsmyndigheten i enlighet med D2. 
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särskilt noggrann halkbekämpning. När urea använts ska 
anmälan om detta göras till tillsynsmyndigheten 
 
Utsläpp till recipienten Tot-N (ton) NH4-N (ton) BOD-7 (ton) TOC (ton) 
2005 8,6 10,3 5,9 2,8 
2006 8,6 10,3 5,9 2,8 
2007 2,5 0,2 2,4 1,1 
2008 - 2010 Underlag saknas 
 
Öv. utsläpp till recipienten Cu (kg) Cr (kg) Ni (kg) 
2005 20 10 20 
2006 20 10 20 
2007 - 2010 Underlag saknas 
 
Bedömning   
Undantagen som ligger till grund för att kvalitetskravet för ekologisk status inte bedöms kunna uppfyllas 2015 är 
övergödning, kontinuitet och morfologiska förändringar. Mätningar finns tillgängliga i miljörapporter som redovisar flöde 
och halter, dock saknas tillräcklig information om dagvattensystemet för att kunna beräkna utsläppen till recipient. 
Beräkningar bör kunna utföras efter samtal med berörd handläggare alt. miljöansvarig på bolaget. P.g.a. 
kunskapsbristen kan behovet av omprövning med anledning av punkt 28 i åtgärdsprogrammet inte uteslutas till fullo i 
nuläget. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

SMED anger att PLC5-data på delavrinningsnivå bör hanteras med stor försiktighet, detta då 
belastningsberäkningarna avseende totalfosfor och totalkväve är baserade på indata från olika 
nationella databaser d.v.s. ingen information eller uppdatering utifrån lokalnivå har 
förekommit. Då denna PLC5-data ligger till grund för belastningsberäkningarna på 
huvudavrinnings- och vattenförekomstnivå i föreliggande rapport ger beräkningsresultaten 
endast en indikativ bild av belastningsfördelningen så som den såg ut 2005 (2006 för 
punktkällor). Dock redovisas för de flesta verksamheter emissionsdata fram till 2010 vilken 
grundar sig på uppgifter som verksamhetsutövarna själva redovisat i miljörapporter, sannolikt 
finns det även brister i denna redovisning.   
 
Belastningsberäkningar för kustvattenförekomster saknas, i flera fall har det därför inte varit 
möjligt att jämföra tillståndspliktiga verksamheters emissioner av totalfosfor och totalkväve 
med bidragen från övriga belastningskällor. För framtida rapportering och jämförelse liknande 
den som redovisas i denna rapport bör man om möjligt beräkna näringsbelastningen fördelat 
på olika belastningskällor även för kustvattenförekomster.  
 
För verksamheter som inte omfattas av kravet på emissionsdeklaration har det i flera fall 
saknats underlag för att beräkna totala årliga emissioner till recipient. Framför allt råder det en 
stor kunskapsbrist angående emissioner från täkter och flygplatser. Om samtliga 
tillståndspliktiga verksamheter med direktutsläpp till recipient hade omfattats av kravet på 
emissionsdeklaration hade detta underlättat framtida undersökningar av likartad karaktär 
avsevärt. Tillsynsmyndigheterna bör kunna förekomma kunskapsbristen genom att i större 
utsträckning fokusera på emissionsredovisning vid tillsyn och prövning.  
 
Bedömning huruvida verksamheter med betydande utsläpp uppfyller BAT-kravet har i 
rapporten varit översiktlig. Fokus har lagts på jämförelse av utgående halter med de 
utsläppshalter som man enligt BREF-dokumenten kan förvänta vid användandet av BAT. Det 
finns i flera fall ett behov av att ytterligare utreda huruvida bolag uppfyller BAT-kravet i fråga 
om reningstekniker och vattenbesparande åtgärder.  
 
Följande verksamheter bör följas upp för att ytterligare utreda emissionernas inverkan på 
vattenförekomsten, emissionernas storlek och/eller om BAT-kravet uppfylls:  
 
Stora ENSO Nymölla AB, 1272-101                         (sida 4) Scandinavian Silver Eel AB, 1283-101B               (sida 33) 
Ifö Sanitär AB, 1272-102                                           (sida 7) Kemira Kemi AB, 1283-101                                   (sida 33) 
Malmö Airport, 1263-72-001                                   (sida 22) Ljungbyheds flygplats, 1276-72-001                     (sida 39) 
Örtofta sockerbruk, 1285-105                                 (sida 25) Ljungbyheds flygplats, 1276-72-001                     (sida 39) 
Boliden Bergsöe AB, 1282-107                               (sida 28) Svenska Pappersbruket AB, 1276-101                 (sida 42) 
Befesa ScanDust AB, 1282-119                             (sida 28) Gelita Sweden AB, 1276-103                                (sida 44) 
YARA AB, 1282-111                                               (sida 29) Ängelholm Helsingborgs Airport, 1292-72-001     (sida 46) 
 

Kunskapsbristen angående emissioner från flera av täkterna i länet är relativt omfattande, 
utsläppen från täkterna bedöms utifrån erfarenhet från de fall där emissionsredovisning sker 
som relativt låga och har därför inte listats ovan. 
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