
Riktlinjer för utsläpp av  
avloppsvatten från  
verksamheter 



Denna skrift innehåller riktlinjer som 
är ett förtydligande av ABVA 
(allmänna bestämmelser för brukan-
de av Motala kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning), se 
även sidan 7. Riktlinjerna vänder sig 
till verksamheter som avleder av-
loppsvatten till Motala och Vadstena 
kommuners olika avloppsanlägg-
ningar. Avsikten med riktlinjerna är 
att få en likartad bedömning och 
hantering när det gäller avloppsvat-
ten som skiljer sig från normalt hus-
hållsavloppsvatten, framför allt från 
de som bedriver miljöfarlig verksam-
het i miljöbalkens mening. 
 
Vadstena och Motala kommuner är 
huvudmän för sina respektive all-
männa VA-anläggningarna inom 
kommunerna. Förvaltningen av des-
sa handhas av Vattenenheten, Mota-
la kommun. 
 
Riktlinjerna ska vara en vägledning 
om vad som gäller för utsläpp av 
avloppsvatten inom Vadstena och 
Motala kommuner.  
 
 
 

Mottagning av avlopps-
vatten 
Vattenenheten har till uppgift att ta 
emot och rena avloppsvatten som 
produceras inom Motala och Vads-
tena kommuner, men är inte skyldig 
att ta emot avloppsvatten som med 
större fördel kan avledas på annat 
sätt. Villkor respektive försiktighets-
mått för utsläppen av det renade 
avloppsvattnet återfinns i denna 
skrift. En viktig förutsättning för att 
dessa villkor ska uppfyllas är att 
skadliga ämnen inte släpps ut i av-
loppsnätet. Reningsverken inom 
kommunerna är bra på att rena av-
loppsvattnet från fosfor och syreför-
brukande ämnen, samt vid Karshults 
avloppsreningsverk även från kväve.  
 
Verksamheter med  
vattenutsläpp 
Så gott som alla verksamheter med-
för miljöpåverkan i någon form. 
Verksamheter med vattenutsläpp 
finns inom de flesta branscher så-
som verkstadsindustri, betongindu-
stri, bilvårdsanläggningar, energian-
läggningar, grafisk och fotografisk 
industri, tandvårdskliniker, livsme-
delsverksamheter och tvätterier, med 

flera. Nedan följer information om 
verksamheter vars avloppsvatten kan 
ha negativ påverkan i reningsverket 
och därför bör samlas upp som far-
ligt avfall eller genomgå ytterligare 
rening innan det eventuellt kan släp-
pas till avloppsnätet. Kontakta alltid 
Vattenenheten eller miljö- och hälso-
skyddsenheten om du är osäker på 
vad som får eller inte får tillföras 
avloppsnätet. VA-huvudmannen 
avgör utifrån analysresultat om av-
loppsvatten kan släppas till renings-
verket. Verksamhetsutövaren ansva-
rar för provtagningen. 
 
Inom verkstadsindustrin uppkommer 
sköljvatten från vattenbaserad avfett-
ning som kan innehålla olika kemika-
lier, metaller och oljor. Förekommer 
avfettningsbad bör de tas om hand 
som farligt avfall eftersom de bl. a. 
kan medföra att avskiljningen av 
metaller i reningsverket försämras. 
Inom verkstadsindustrin används 
även färger och lacker, skärvätskor 
och ridåvatten. Dessa produkter kan 
innehålla ämnen som ofta är svår-
nedbrytbara, toxiska och bioacku-
mulerande och bör därför tas om 
hand som farligt avfall.  
 
Vissa avloppsvatten, t.ex. från ytbe-
handlingsindustrier, kan behandlas 
på plats genom olika reningsmetoder 
för att sedan släppas till avloppsnä-
tet. Det är viktigt att undvika att spill 
och läckage till avloppetsnätet kan 
ske och därför bör t.ex. processbad 
och kemikalier vara invallade.  
 
Avloppsvatten från betongindustrin 
uppkommer främst vid rengöring. 
Detta vatten har ofta hög halt sus-
penderad substans och höga pH-
värden och bör sedimenteras och 
eventuellt pH-justeras innan det kan 
släppas till avloppsnätet. 
 
Vid bilvårdsanläggningar uppkommer 
avloppsvatten som ofta innehåller 
höga halter av tungmetaller och   
mineralolja. Dessa anläggningar bör 

Vattenutsläpp 
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ha oljeavskiljare som är rätt dimen-
sionerade. Kompletterande rening 
bör finnas om det förekommer fler 
än 5 000 tvättar per år eller motsva-
rande, men kan även vara aktuellt 
vid fordonstvätt av mindre omfatt-
ning för att klara riktvärden för ut-
släpp. 
 
Energianläggningar – pannvatten och 
pannsotvatten har ofta hög tempera-
tur respektive högt innehåll av me-
taller och PAH, vilka inte är behand-
lingsbara i reningsverket. Därför bör 
avloppsvatten från förbränningsan-
läggningar i första hand återanvän-
das i processen och i andra hand 
släppas direkt till recipient efter ef-
fektiv rening. Det samma gäller kon-
densat från rökgaskondensering och 
vatten från kemisk rengöring av 
panntuber. 
 
Avloppsvatten från grafisk och fotogra-
fisk industri innehåller främst organis-
ka lösningsmedel. Tryckfärgernas  
pigment kan innehålla bl. a. koppar 
och molybden. Mängden sköljvatten 
bör begränsas och samlas upp för 
destruktion. Förbrukad färg- och 

svartvit framkallare, plåtframkallare 
och lösningsmedel får inte släppas 
till avloppsnätet. 
 
Inom livsmedelsverksamheter ryms både 
restauranger, bagerier och liknande 
och mer storskalig livsmedelsindustri 
som t.ex. mejerier. Avloppsvattnet 
innehåller ofta höga halter BOD 
(biokemiskt syreförbrukande ämnen) 
och har ett varierande pH beroende 
på typ av rengöring. Avloppsvattnet 
kan även ha höga fetthalter, vilket 
kan orsaka att ledningarna sätts igen. 
 
Oljeavskiljare 
Enligt Boverkets byggregler ska olje-
avskiljare installeras eller annan be-
handling ske av spillvatten som kan 
innehålla mer än obetydliga mängder 
av skadliga ämnen som t.ex. slam, 
fasta partiklar, fett, bensin och olja. 
Utformningen ska säkerställa att det 
avskilda inte kan släppas ut okon-
trollerat eller oavsiktligt. Även dag-
vatteninstallationer ska ha anord-
ningar för avskiljning eller behand-
ling av sådana ämnen som kan störa 
funktionen eller medföra skador på 
installationen, avloppsanläggningen 

eller recipienten. 
 
Vid avledning till avloppsnätet ställs 
krav på oljeavskiljning vid följande 
typer av verksamheter: 
 
• Bilvårdsanläggning inkl. gör-det-

själv-hall, spolplattor och rekondi-
tioneringsanläggning 

• Fordonsverkstad/servicehall 
• Bilskrot 
• Verksamheter med oljehantering 

eller tvätt av oljiga produkter 
• Övriga verksamheter t.ex. garage 

efter bedömning i varje enskilt 
fall. 

• Om flera olika verksamheter/
delverksamheter bedrivs i samma 
lokal kan flera oljeavskiljare behö-
vas. 

 
Vatten från detalj- och motortvätt  
innehåller ofta höga halter av förore-
ningar. Detta bör därför omhänder-
tas som avfall och inte ledas till av-
loppsnätet.         
       
                                                                           
Golvskurvatten   
Skurvatten från golv kan innehålla 
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höga halter av metaller. Produktions-  
och verkstadslokaler och dylikt bör 
därför torrsopas eller dammsugas i 
möjligaste mån. Används vatten kan 
detta behöva tas om hand som avfall 
alternativt genomgå rening. Oljeav-
skiljare ger inte tillräcklig rening. 
Dessutom kan oljeavskiljarens funk-
tion påverkas negativt. 
 
Fettavskiljare  
Livsmedelsverksamheter som med-
för höga fetthalter bör ha en fettav-
skiljare och rutiner för tömning av 
denna minst en gång per år. Halten 
avskiljbart fett i det vatten som till-
förs avloppssystemet bör inte 
överstiga 50 mg per liter. Högre hal-
ter fett innebär risk för igensättning 
av ledningarna. Det är tveksamt om 
ens små livsmedelsverksamheter 
med enbart diskning klarar halten på 
50 mg fett per liter utan fettavskilja-
re. I praktiken innebär detta att alla 
verksamheter som hanterar eller till-
verkar livsmedel måste ha fettavskil-
jare. Anmälan om fettavskiljare ska 
göras till plan- och miljönämnden i 
Motala och till bygg- och miljö-
nämnden i Vadstena. 
 

Dagvatten 
Dagvatten avser den nederbörd som 
på hårdgjorda ytor i bebyggelsemiljö 
förhindras att infiltrera i mark till 
grundvatten och vattendrag. Istället 

för att infiltreras, rinner detta vatten 
av på ytor, dvs. ”i dagen”, och där-
med bildas så kallat ”dagvatten”. I 
tätorter med stora hårdgjorda ytor är 
det årligen stora volymer vatten som 
måste avledas. Dagvattennätet måste 
vara dimensionerat för att kunna 
hantera mycket stora flöden vid av-
smältning, häftiga regn och skyfall. 
Så långt som möjligt bör lokala lös-
ningar för dagvattnets omhänderta-
gande utnyttjas. 
 

REVAQ och slam 
Det slam som bildas vid reningen av 
avloppsvatten vid reningsverken är 
ett utmärkt gödselmedel förutsatt att 
det inte innehåller tungmetaller eller 
andra miljöfarliga ämnen. Slammet 
innehåller viktiga näringsämnen så 
som fosfor och kväve samt mullbil-
dande ämnen. Sverige har som mål 
att minst 60 % av fosforföreningarna 
i avlopp återföras till produktiv 
mark. 
 
Slamhanteringen i Motala och Vads-
tena kommuner är certifierade enligt 
branschorganisationen Svenskt Vat-
tens certifieringssystem REVAQ. En 
policy för det ständiga förbättrings-
arbetet som certifieringen avser, är 
antagen av kommunernas gemen-
samma vatten- och avfallsnämnd. 
Certifieringen innebär inte bara att 
slammet kontrolleras noggrant under 
hela produktionskedjan, utan också 

ett s.k. uppströmsarbete. 
 
Uppströmsarbetet innebär att man  
bevakar samt kartlägger det som 
kommer till våra reningsverk. Exem-
pel på ett sådant arbete kan vara 
provtagning av pumpstationer och 
brunnar för att spåra oönskade ut-
släpp till avloppsnätet. Uppströmsar-
betet innebär även att man bevakar 
tillståndsansökningar och anmäl-
ningsärenden samt yttrar oss utifrån 
generella krav. Fokus riktas även på 
de metaller samt organiska ämnen 
som vi aktivt arbetar med i upp-
strömsarbetet för att minska utsläp-
pen och förbättra slammets kvalitet. 
 

Kontroll av utsläpp  
Enligt miljöbalken är det den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar 
en åtgärd som ska ha kunskap om 
vilken miljöpåverkan som verksam-
heten medför. För att veta vilken 
mängd förorening som släpps ut till 
avloppet krävs provtagning. Vid ny-
etablering av en verksamhet är det 
viktigt att utforma anläggningen så 
att provtagningen blir enkel att utfö-
ra. Miljönämnden ställer vanligen 
krav på att prov ska tas i provtag-
ningspunkt/brunn direkt efter olje-
avskiljare eller annan rening. Prov-
tagning och annan kontroll av verk-
samheten kan vara bra att samla i ett 
kontrollprogram. Mer information 
om vilka lagar och krav som gäller 
finns på sidan 7. 
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Tabell 2. Parametrar som kan påverka reningsprocesserna eller slamkvaliteten. Överskrids dessa värden medför det vanligen krav på 
interna reningsåtgärder. 
Parameter Varningsvärde = Avvikande från normalt hushållsspillvatten.  

Bly, Pb 0.05 mg/l 
Kadmium, Cd   bör inte förekomma 

Koppar, Cu 0.2 mg/l 

Krom total, Cr 0.05 mg/l 

Kvicksilver, Hg bör inte förekomma 

Nickel, Ni 0.05 mg/l 

Silver, Ag 0.05 mg/l 

Zink, Zn 0.2 mg/l 

Miljöfarliga organiska ämnen bör inte förekomma 

Cyanid total, CN 0.5 mg/l 

Oljeindex 5–50 mg/l (Med klass 1 oljeavskiljare kan man teoretiskt klara 
5mg/l. En skälighetsbedömning kan göras av VA-huvudmannen) 

Nitrifikationshämning vid inblandning av 20 
% processavloppsvatten 20 % hämning 

Nitrifikationshämning vid inblandning av 40 
% processavloppsvatten 50 % hämning 
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Tabell 1. Parametrar som kan påverka avloppsnätet. Värdena bör inte överskridas ens under kort tid. 
Parameter Momentanvärde Skador 

pH min 6,5 Korrosionsrisk, frätskador betong 

pH max 10 ” 

Temperatur max 50 °C Packningar 

Konduktivitet (ledningsförmåga) 500 mS/m Korrosionsrisk stål 

Sulfat (summa sulfat, sulfit och tiosulfat, 
SO42- , SO32-, S2O32-) 400 mg/l Betongkorrosion 

Magnesium, Mg2+ 300 mg/l ” 

Ammonium, NH4+ 60 mg/l ” 

Klorid 2 500 mg/l Materialskador 

Miljöfarliga ämnen som vissa metaller 
och kemikalier ska inte släppas ut i 
avloppsnätet. Till dessa hör ämnen 
som är giftiga, svårnedbrytbara, bioac-
kumulerande (byggs in i levande orga-
nismer) eller nitrifikations-/denitri-
fikationshämmande (dvs. stör kväve-
avskiljningen). Exempel på avfall som 

reningsverken inte är anpassade för 
att ta emot är spillolja, lösningsmedel, 
färgrester, fett, framkallningskemikali-
er och koncentrerade processbad. Mer 
information om olika ämnens egen-
skaper finns att hämta på kemikaliein-
spektionens hemsida, kemi.se. 
 

Riktvärdena för olika ämnen som re-
dovisas i tabellerna nedan utgår från 
riktvärden publicerade i Svenskt Vat-
tens Publikation P95 "Råd vid motta-
gande av avloppsvatten från industri 
& annan verksamhet". 

Riktvärden vid utsläpp 



Störningar och skador  
Olämpliga ämnen kan ge upphov till 
många typer av skador och störning-
ar på vägen mellan verksamhetsut-
övaren och reningsverket. Verksam-
hetsutövaren kan bli ersättningsskyl-
diga för de skador som orsakas av 
avloppsvattnet. Skador och störning-
ar kan t.ex. uppkomma i: 
 
recipienten genom påverkan från 
ämnen som inte är behandlingsbara i 
reningsverket och utsläpp av orenat 
avloppsvatten till följd av nedsatt 
reningsfunktion i reningsverket. 
 
reningsverket genom förgiftning av 
mikroorganismerna i den biologiska 
reningen, överbelastning, försämrad 
kemisk rening och försämrad slam-
kvalitet. 
 
avloppsnätet  genom explosion, 
igensättning och korrosion 
 
arbetsmiljön genom hälsorisker 
orsakade av flyktiga lösningsmedel, 
svavelväte, cyanväte, allergiframkal-
lande ämnen, frätande ämnen samt 
sjukdomsalstrande bakterier och 
virus. 
 
marken genom påverkan från äm-
nen som inte är behandlingsbara i 
reningsverken och som avskiljts i 
slammet. 
 

Påverkan på avloppsnätet 
Ett industriellt avloppsvatten, som 
har extremt låga (<6,5) eller höga 
(>10) pH-värden eller högt innehåll 
av vissa salter och organiska ämnen 
kan skada materialet i avloppsnätet. 
Utsläpparen har ett strikt ansvar för 
uppkomna korrosionsskador.  
 
Påverkan på arbetsmiljön 
Ämnen som kommer från industri-
ernas utsläpp i avloppsnät kan på-
verka arbetsmiljön och utgöra en 
hälsorisk för den personal som arbe-
tar med avloppsnät och reningsverk. 
Ämnena kan medföra fysiska, kemis-
ka och biologiska risker. 
 
Fysiska risker 
Lösningsmedel, drivmedel och andra 
brandfarliga ämnen bör inte komma 
in i avloppssystemet eftersom det 
kan leda till att en explosiv gasbild-
ning bildas. Då kan en gnista från en 
motor, en strömbrytare eller lågan 
från en tändsticka utlösa en explo-
sion som kan medföra dödsfall eller 
allvarliga personskador och dessut-
om ofta materiell förödelse. 
 
Kemiska risker 
Stora utsläpp av lättnedbrytbara or-
ganiska ämnen som sockerarter, or-
ganiska syror eller alkoholer kan or-
saka en snabb syrekonsumtion i av-
loppsnätet vilket leder till att syrehal-
ten i luften sjunker och koldioxidhal-
ten stiger. Samtidigt kan svavelväte 

bildas under de anaeroba förhållan-
den som inträder då syrehalten i av-
loppsvattnet sjunker till noll. Alla 
dessa effekter kan medföra hälsoris-
ker. Speciellt farligt är svavelväte 
som är akut och troligen även kro-
niskt giftigt. 
 
Information om rappor-
tering av driftstörning 
Om en driftstörning eller liknande 
händelse inträffar i verksamheten 
som kan leda till olägenheter för 
människors hälsa eller miljön ska 
tillsynsmyndigheten omgående un-
derrättas om detta enligt förordning-
en (1998:901) om verksamhetsutöva-
res egenkontroll. Förordningen gäll-
er anmälnings- och tillståndspliktiga 
verksamheter enligt 9 eller 11-14 
kapitlen i miljöbalken och som be-
drivs yrkesmässigt. Miljö- och hälso-
skyddsenheterna i Motala och Vads-
tena har tagit fram förslag om hur 
man ska rapportera driftstörningar.   
Vid driftstörning med utsläpp till 
spill- eller dagvatten ska tekniska 
förvaltningen, vattenenheten kontak-
tas. Vid mycket allvarliga driftstör-
ningar ska SOS alarm kontaktas på  
telefon 112.   
 
Att underlåta att anmäla driftstör-
ning till tillsynsmyndigheten är 
brottsligt enligt 29 kap. 5 § miljö-
balken. 
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Lagar, bestämmelser 
och andra krav 

 
Vattendirektivet 
Vattendirektivet som antogs år 2000 
av alla EU-länder syftar till att säker-
ställa att det i framtiden finns tillgång 
till bra vatten i hela Europa. I Sverige 
regleras detta i miljöbalken och i för-
ordningen (2004:60) om vattenför-
valtning. 
 
Miljöbalken 
Miljöbalken (1998:808) är en över-
gripande lagstiftning som rör all mil-
jöpåverkan. Till miljöbalken finns 
förordningar och föreskrifter som 
innehåller ytterligare bestämmelser. 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
som finns i andra kapitlet gäller alla 
verksamheter, även de som inte är 
anmälnings- eller tillståndspliktiga. 

Bestämmelserna innebär bl. a. krav 
på att farliga kemikalier ska bytas ut 
mot mindre farliga. Vidare ska försik-
tighetsprincipen och kunskapskravet 
iakttas. För yrkesmässig verksamhet 
gäller även att bästa möjliga teknik 
ska användas. I miljöbalkens 26 kapi-
tel står att alla som bedriver en verk-
samhet eller vidtar åtgärder som kan 
medföra olägenheter för människors 
hälsa eller påverkar miljön ska plane-
ra och kontrollera verksamheten för 
att motverka detta. Tillsynsmyndighe-
ten får besluta att sådana åtgärder 
vidtas. 
Enligt de allmänna hänsynsreglerna 
är det viktigt att verksamheten kon-
trolleras och följs upp ur miljösyn-
punkt. I förordningen (1998:901) om 
verksamhetsutövares egenkontroll, 
som gäller om din verksamhet är an-
mälnings- eller tillståndspliktig, finns 
specifika krav för detta. Exempel på 
krav är att det organisatoriska ansva-
ret ska dokumenteras, rutiner för 
drift och kontroll ska finnas, riskerna 
ska bedömas och kemiska produkter 
ska förtecknas. Utöver detta ska 
driftstörningar omgående anmälas till 
tillsynsmyndigheten. Om en verksam-
het är anmälnings- eller tillståndsplik-
tig redovisas i bilagan till förordning-
en (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. 
 
 
 
 
 
 

Plan- och bygglagen (PBL) 
 
Denna lag innehåller bestämmelser 
om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Bestämmelserna 
syftar till att med beaktande av den 
enskilda människans frihet främja en 
samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och 
en god och långsiktigt hållbar livsmil-
jö för människorna i dagens samhälle 
och för kommande generationer 
 
Vattendirektivet  
Vattendirektivet som antogs år 2000 
av alla EU-länder syftar till att 
säkerställa att det i framtiden finns 
tillgång till bra vatten i hela Europa. I 
Sverige regleras detta i miljöbalken 
och i förordningen (SFS 2004:60) om 
vattenförvaltning. År 2009 beslutade 
Vattenmyndigheterna om juridiskt 
bindande miljökvalitetsnormer med 
tillhörande åtgärdsprogram för 
samtliga yt- och 
grundvattenförekomster i landet. 
Syftet är att alla vattenförekomster 
ska uppnå normen god status till år 
2015 samt att statusen inte får 
försämras i förhållande till nuvarande 
status. Om vattenförekomsten 
riskerar att inte uppnå normen (inom 
utsatt tid) behöver åtgärder vidtas. 
Åtgärdsprogrammen riktar sig inte 
direkt till företag. Det är först när 
åtgärderna ska genomföras som 
företag kan blir direkt berörda genom 
att kraven på en verksamhet kan 
höjas.  
 
Sveriges miljömål 
Miljömålen uttrycker viljan att vi till 
kommande generationer ska kunna 
lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta. Flera av 
Sveriges 16 miljömål berör slam- och 
vattenkvalitet, bl. a. målen Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vat-
tendrag samt Giftfri miljö. De natio-
nella målen har brutits ned till regio-
nala mål. Mer om de regionala miljö-
målen finns på länsstyrelsens hemsi-
da. 
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Lag (SFS 2006:412) om allmänna 
vattentjänster, är tillämplig på 
allmänna kommunala VA-
anläggningar. Varje kommun 
meddelar även allmänna bestäm-
melser för brukande av den all-
männa vatten- och avloppsan-
läggningen (ABVA). ABVA inne-
håller bestämmelser om avled-
ning av avloppsvatten och vad 
som får tillföras avloppsvattnet. 

Vattentjänstlagen  
och ABVA 



Vattenenheten i Motala kommun sköter drift och underhåll av den kommunala  
vatten- och avloppsverksamheten i Motala och Vadstena kommuner. Vatten- och  
avfallsnämnden är gemensam för Motala och Vadstena. Verksamheten är taxefinansi-
erad  (avgiftsfinansierad) till 100 %. Enhetens syfte är att leverera ett vatten med god 
kvalitet med hög driftsäkerhet samt omhänderta och rena avloppsvattnet på ett säkert 
sätt. 

Avloppsnätet i Motala kommun tar emot avlopp från ca 37 000 människor och i 
Vadstena från ca 6000 människor. I gatan finns det två olika ledningsnätssystem för 
avloppsvatten. Det ena leder bort spillvatten för rening i ett avloppsreningsverk. Det 
andra är dagvatten som avleds via dagvattennätet till närmaste vattendrag eller sjö.  

Från tätorter avleds avloppsvattnet till en kommunal avloppsanläggning. En kommu-
nal avloppsanläggning består av avloppsreningsverk, ledningsnät och pumpstationer. 

Vattenenheten är certifierad enligt ISO 14 001 sedan 2005. Mycket av enhetens verk-
samhet är kopplat till miljö och ett ledningssystemet är ett stöd i detta arbete. 
 
Mer information om verksamheten finns på Motala kommuns hemsida. Vid frågor 
kontakta Motala kommun på vatten@motala.se.  
 
 

Kommunalt vatten och avlopp 
i Motala och Vadstena   
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