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Utsläpp av biobärare från Vansbro avloppsreningsverk i 
Västerdalälven 
 

Under sista veckan i augusti upptäckte vi att stora mängder av biobärare oavsiktligt släppts ut från 
avloppsreningsverket i Vansbro, uppskattningsvis 33 m3 (4 ton). Biobärarna är normalt en del av 
verkets biologiska reningssteg, de ser ut som små pastahjul och är tillverkade av plast. 

När utsläppen uppdagades påbörjades skyndsamt ett arbete med att överblicka omfattningen samt 
strukturera upp en saneringsinsats. Arbetet med att sanera älven från biobärare har varit 
omfattande och vi bedömer att vi plockat upp ca 36 m3. Detta är mer än vad vi beräknar ha släppt 
ut vilket inte är omöjligt. Under de 10 åren som biostegen funnits i avloppsreningsverket kan det 
vid tillfällen ha läckt ut mindre mängder biobärare. Eventuellt kan också ytterligare biobärare 
komma från andra avloppsreningsverk uppströms. Dock är ovan siffror uppskattade beräkningar 
och det kan också finnas ett visst mätfel i dessa. 

 

Vi minskar nu på de direkta resurserna för att samla in biobärare. Men då det fortfarande finns 
biobärare i älven som sjunkit och som allt eftersom flyter upp så ber vi dig som privatperson om du 
hittar större ansamlingar av biobärare att kontakta oss på 020-200 210. Hittar du enstaka 
biobärare är det ofarligt att plocka upp dem och man kan om man vill gärna fånga upp dem med 
ett durkslag eller en håv och slänga det i hushållsavfallet. 

 

Vi har sett över våra rutiner och installerat ytterligare tekniska hjälpmedel för att liknande 
situationer ska undvikas i framtiden. Vansbros avloppsreningsverk har ett omfattande 
renoveringsbehov, Dala Vatten och Avfall AB har planerat en renovering och medel har sökts inför 
budget 2019. 

 

Vi tycker självklart att det som hänt är väldigt tråkigt och vill tacka alla boende i Vansbro som har 
påverkats och varit delaktiga i saneringsinsatsen vid och i älven. Under det omfattande 
saneringsarbetet har vi haft mycket stor hjälp av Frivilliga Rersursgruppen Dalarna (FRG) samt 
räddningstjänsten i Vansbro. Utan deras hjälp och arbetskraft hade inte saneringsarbetet lösts så 
bra som det nu gjorts. Stort tack för ett bra samarbete! 

 

Henrik Valgma, VD 

Dala Vatten och Avfall AB och Vansbro Teknik AB  

 

Kontakt vid ytterligare frågor  
Henrik Valgma, VD på Dala Vatten och Avfall AB, henrik.valgma@dvaab.se  
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