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1 Inledning
Vansbro Teknik AB avser att ansöka om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid
Vansbro avloppsreningsverk i samband med att verket kommer att genomgå en större
renovering och upprustning.

Vansbro avloppsreningsverk är en tillståndspliktig B-anläggning med verksamhetskod 90.10.
Verksamheten omfattas ej av Seveso-lagstiftningen.

Då verksamheten är tillståndspliktig enligt 28 kap 1 § miljöprövningsförordningen ska den antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en specifik miljöbedömning ska tas fram
och att ett undersökningssamråd inte behöver genomföras.

Detta samrådsunderlag utgör underlag inför ett avgränsningssamråd, ett samråd om
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan
antas medföra samt innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som
kommer att tas fram.

Reningsverket har i idag tillstånd för en belastning på 7 500 pe (personekvivalenter). Ansökan
om nytt miljötillstånd görs för en belastning på 5 500 pe.
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2 Administrativa uppgifter
Sökandes namn Vansbro Teknik AB

Sökandes adress c/o Dala Vatten och Avfall AB, Box 234

Postnummer och ort 793 25 Leksand

Tfn. nr. växel 0247-441 00

Organisationsnummer 556821–3663

Anläggning Vansbro avloppsreningsverk

Fastighetsbeteckning Saltvik 5:4

Anläggningsadress Strandvägen 19, 786 33 VANSBRO

Verksamhetskod 90.10.

Tillståndsmyndighet: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Kontaktperson Lisbeth Martinsson-Skinnar, 0247-44 120
e-post lisbeth.martinsson@dvaab.se

Fastigheten ägs av Vansbro Teknik AB

3 Bakgrund och syfte
Vansbro ARV byggdes 1972 och verket har byggts om vid ett flertal tillfällen. Vid den senaste
ombyggnaden i början av 2000-talet ansöktes också om ett nytt tillstånd. Detta (gällande)
tillstånd för verket är beslutat av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2007-01-03. Reningsverket
behandlar idag avloppsvatten från Vansbro samhälle, Skamhed och Uppsälje (cirka 2 600
personer). Det inkommande vattnet belastas även med industriavlopp från Orkla Foods Svergie
AB, Sepson AB och Waltech AB motsvarande cirka 1 000 pe.

Avloppsreningsverket är idag till stora delar föråldrat, både gällande maskinell utrustning,
byggnader och installationer. Det föreligger därför ett stort renoveringsbehov av hela verket för
att åstadkomma en bra slamhantering, minskad energiförbrukning, förbättrad arbetsmiljö, yttre
miljö och långsiktigt säkerställande av avloppsreningsverkets process och funktion.

Vansbro Teknik AB har för avsikt att inkomma med en tillståndsansökan för fortsatt verksamhet
vid Vansbro avloppsreningsverk (ARV). Motiven är att anläggningen behöver uppdateras och
anpassas till dagens förutsättningar och lagkrav.

Mot bakgrund av att Orkla Food Sverige AB erhållit miljötillstånd för sin verksamhet och där
deras spillvatten med vissa villkor och i överenskommelse med Vansbro Teknik AB ska tillåtas
ledas till Vansbro avloppsreningsverk, är det av största vikt att länsstyrelsen i Dalarnas län ger
tillåtlighet och beslutar om ett nytt tillstånd för Vansbro avloppsreningsverk och som medger
mottagande av detta spillvatten.
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4 Gällande tillstånd
Tillstånd för Vansbro ARV meddelades av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2007-01-03. Då
upphävdes även tidigare tillstånd.

Tillståndet gäller för en maximal belastning motsvarande 525 kg BOD7/dygn vilket motsvarar 7
500 pe beräknat på 70 g BOD7 per person och dygn.

Rikt- och gränsvärden för utgående avloppsvatten enligt tillståndet framgår av Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Utsläppsvillkor enligt gällande tillstånd

Parmeter Riktvärde
kalenderkvartal

Gränsvärde
mängd/år

BOD7 15 mg/l 6,57 ton/år
Totalfosfor 0,5 mg/l 219 kg

5 Planerad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Ansökan avser tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Huvudalternativet för ansökan avser:

Mekanisk, biologisk och kemisk rening av spillvatten från Vansbro tätort och områden som
redan är anslutna, eller i framtiden kommer att anslutas, till reningsverket, samt behandling av
avloppsslam genom förtjockning och avvattning. Verksamheten planeras anpassas till de
aktuella förutsättningarna och baseras på en anslutning av 5 500 pe, där 1 pe räknas som 70
mg BOD7/l, d. Befintligt reningsverk kommer att dimensioneras och byggas ut med ytterligare
processteg och uppgraderas med modern utrustning till ett välfungerande reningsverk. Utloppet
för renat avloppsvatten i Västerdalälven kommer inte att flyttas.

Framtida maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kommer att tas fram och redovisas
i ansökan.

6 Lokalisering

6.1 Områdesbeskrivning
Vansbro reningsverk är beläget i den östra utkanten av Vansbro tätort på östra sidan av
Västerdalälven, nedströms området där Vanån och Västerdalälven möts, se röd cirkel i figur 1
nedan. Verket har funnits på denna plats sedan tidigt 70-tal. Cirka 50 meter sydväst om
avloppsreningsverket rinner Västerdalälven som är verkets recipient. Mitt emot Vansbro
reningsverk på den västra sidan av Västerdalälven ligger industriområdet Grönalid.
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Figur 1. Översiktskarta (Länsstyrelsen Dalarnas planeringsunderlag)

6.2 Planförhållanden
Vansbro kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2011-10-03 § 79/2011.
Till gällande översiktsplan finns ett tillägg, LIS-plan, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-21.

Enligt översiktsplanen finns det ett 300 meters skyddsområde runt reningsverket.
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Figur 2. Områdesstudie för Vansbro (kartutsnitt från ÖP 2011)

Närmaste byggnader är bostadsfastigheter cirka 140 meter nordväst samt 190 meter nordost
om avloppsreningsverket, se Figur 2. Mittemot avloppsreningsverket på västra sidan av
Västerdalälven ligger industriområdet Grönalid med Orkla Foods Sverige som största enskilda
verksamhet.

Inga redovisade detaljplaner finns i närområdet kring Vansbros avloppsreningsverk.

6.3 Recipient och utsläppspunkt
Renat vatten från det ombyggda Vansbro ARV kommer att släppas ut i befintlig utloppspunkt i
Västerdalälven. Den befintliga utloppsledningen är cirka 50 meter lång och utloppspunkten
ligger sydväst om avloppsreningsverket, (N 6710930, E 108541; SWEREF 99_15_00)

Vattenförekomsten Västerdalälven (koder i Vatteninformationssystemet, VISS: MS_CD:
WA52589012, VISS EU_CD: SE671004-142526) påverkas av ett flertal föroreningskällor



9 (17)

Akva pro jek t  Sv er ig e  A B
Åsgatan 30, 791 71 Falun

https://akvaprojekt.sharepoint.com/sites/20202_vansbroarvrenovering/delade
dokument/3_teknik/n/dokument/beskrivningar/tillståndsansökan/samrådsunderlag vansbro arv 2022-02-01.docx

exempelvis: avloppsreningsverk, avrinning från förorenade områden, deponier och atmosfärisk
deposition. Västerdalälven är även påverkad av flödesregleringar, vandringshinder och
flottledsrensning.

6.4 Miljökvalitetsnormer (MKN) och statusklassning
Kvalitetskraven på aktuella sträckan i Västerdalälven är att den ska uppnå god ekologisk status
2039 och god kemisk ytvattenstatus med undantag i form av mindre stränga krav för bromerade
difenyletrar och kvicksilver och kvicksilverföreningar i form av atmosfärisk deposition, och
tidsfrist till 2027 för tributyltenn, bromerade difenyletrar, kvicksilver och kvicksilverföreningar från
andra källor.

Statusklassificering av vattenförekomstens kemiska status genomfördes senast 2019-11-23.
Västerdalälven uppnådde då ej god kemisk status beroende av överstigande av gränsvärden
för bromerade difenyletrar och kvicksilver (atmosfärisk deposition), samt tributyltennföreningar.
Ekologisk status är klassificerad som måttlig (2021-06-01) främst beroende på påverkan på
Västerdalälvens morfologi, hydrologi samt förekomst av vandringshinder.
Tabell 2. Miljökvalitetsnormer och status för vattenförekomst Västerdalälven

Miljökvalitetsnorm Satus enligt förvaltningscykel (2017-2021)

God ekologisk status 2021 Måttlig

God kemisk ytvattenstatus Uppnår ej god
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7 Verksamhetsbeskrivning

7.1 Dimensioneringsförutsättningar

7.1.1 Nuvarande belastning och dimensionering

Dagens tillstånd medger en belastning på 7 500 pe inklusive mottagning av externt slam från
Äppelbo, Dala-Järna och Nås avloppsreningsverk samt slam från 900 enskilda avlopps-
anläggningar i kommunen. Nuvarande verk saknar dock kapacitet (det biologiska steget är
begränsande) att ta emot en belastning enligt gällande tillstånd, och idag belastas verket av
motsvarande cirka 3 500 pe.

Antalet invånare inom tätbebyggelsen är cirka 2 600 personer (fysiska personer skiljer sig något
från pe) och industribelastningen uppskattas till i genomsnitt cirka 1 000 pe (vid maxbelastning
cirka 1 400 pe).

I tabell 3 nedan redovisas belastning enligt gällande tillstånd och faktisk belastning för åren
2015-2020.
Tabell 3. Uppmätt och dimensionerande belastning för Vansbro ARV

Parameter Enhet Inkommande belastning
(år 2015-2020)

Dimensionering enligt
befintligt tillstånd

Total belastning pe 3 249* 7 500

Anslutna personer folkbokförda Cirka 2 600

Qmedel m3/dygn 1 105 1 200

BOD7 kg/d 227 525

Totalfosfor kg/d 4,8 19

*beräknat som 70 g BOD7/pe och dygn

Underlag till beräkningar kommer från driftrapporter.

7.1.2 Framtida belastning och dimensionering

De kommande 20 åren förväntas belastningen på Vansbro reningsverk att öka till följd av:

1. Ökande befolkning i Vansbro

2. Expansion av befintlig och eventuellt tillkommande industri

3. Vansbro Teknik AB planerar även att eventuellt ansluta samhällena Äppelbo och/eller
Dala Järna

Med hänsyn till dessa förutsättningar bedöms 5 500 pe vara en rimlig dimensionering. Framtida
maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kommer att tas fram och redovisas i
ansökan.
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7.2 Processutformning

7.2.1 Befintlig anläggning

Vansbro reningsverk byggdes i början av 1970-talet och har byggts om vid ett flertal tillfällen,
senast i början av 2000-talet. I dagens process behandlas avloppsvattnet mekaniskt, biologiskt
och kemiskt (se nedan) innan det renade vattnet leds ut i Västerdalälven som nedströms möter
Österdalälven och mynnar ut vid Skutskär i Bottenhavet, en del av Östersjön.

7.2.1.1 Grovrening
Vattnet kommer in till reningsverket via en pumpstation strax norr om verket. Vattnet passerar
ett rensgaller innan det leds till ett sandfång. Till sandfånget leds även brunnsslam sedan det
passerat ett separat galler och mellanlagrats i ett brunnsslamlager.

7.2.1.2 Biologisk rening
Efter sandfånget leds vattnet direkt till den biologiska reningen som sker i två bassänger med
suspenderade bärare (MBBR). Efter den biologiska reningen sker kemisk rening med
efterföljande sedimentering.

7.2.1.3 Kemisk rening
Slutligen doseras fällningskemikalie för avskiljning av fosfor, vattnet passerar flocknings-
bassänger och kemslammet avskiljs sedan i två parallella slutsedimenteringsbassänger.

7.2.1.4 Hantering av slam
Slam från sedimenteringsbassängerna blandas med slam från mindre reningsverk och
avvattnas sedan sommaren 2020 i en skruvpress. Det avvattnade slammet transporteras för
närvarande till komposteringsanläggning (Avesta eller Bollnäs) för tillverkning av
komposteringsjord.

7.2.2 Framtida anläggning

Vid den planerade ombyggnaden och renoveringen av Vansbro reningsverk kommer i huvudsak
samma renings- och avskiljningsprocesser som de som används idag att nyttjas. Anläggningen
kommer även att kompletteras med en försedimentering för att avlasta det biologiska steget.
Försedimenteringen har även fördelar för slamkvalitet och högflödesrening. Vidare kommer ny,
säkrare, och mer effektiv processutrustning att användas för att uppdatera den i huvudsak
befintliga reningsprocessen. Ett blockschema för den planerade processen visas i Figur 3
nedan.

Figur 3. Reningssteg vid det föreslagna framtida Vansbro ARV
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7.3 Provisorisk drift
Under perioden som renoveringen pågår kommer reningsverket att vara drift, men delar av
anläggningen kommer att behöva stängas av när arbeten ska utföras i denna del. Planering av
denna provisoriska drift kommer att göras i samarbete med entreprenörer för att minimera
störningarna i processen och utsläppen till miljön.

7.4 Egenkontrollprogram
DVAAB har ett gemensamt EKP för samtliga avloppsreningsverk inom sitt driftområde.
Anläggningsspecifika uppdateringar av egenkontrollprogrammet kommer att göras i enlighet
med egenkontrollförordningen och övrig gällande lagstiftning. Detta görs i samband med att den
nya anläggningen tas i bruk.

8 Alternativ

8.1 Alternativ lokalisering
Den planerade tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning avser en befintlig
verksamhet. Vansbro ARV uppfördes på nuvarande plats i början på 1970-talet.
Avloppsreningsverksamhet har alltså bedrivits under en lång följd av år, med den
omgivningspåverkan som en sådan verksamhet medför.

Alternativa lokaliseringar har översiktligt undersökts. Att bygga ett helt nytt verk på annan plats
skulle innebära större miljöpåverkan genom markintrång på idag outnyttjat markområde,
resursförbrukning för helt nya bassängvolymer, byggnader, pumpstationer och ledningsnät.

I ett tidigare skede genomfördes en vägvalsstudie där det framgår att nuvarande lokalisering är
det bästa alternativet, både miljömässigt, energimässigt och ekonomiskt.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-09 att Vansbro Teknik AB har möjlighet att genomföra
om- och utbyggnad av Vansbro avloppsreningsverk, under förutsättning att tillstånd erhålles och
erforderliga beslut fattas. Den om- och utbyggda reningsverket ska även tillgodose Orkla Foods
Sveriges AB:s behov efter att en överenskommelse tecknas där driftkostnaden finansieras av
företaget.

Mot bakgrund av ovanstående bedöms inte en vidare utredning kring lokalisering inom
kommunen vara aktuell.

8.2 Nollalternativ
Nollalternativ är ett sätt att beskriva konsekvenserna om den avsedda förändringen inte kommer
till stånd. I detta fall bedöms nollalternativet vara att ett nytt tillstånd inte erhålls för Vansbro
reningsverk och att om- och utbyggnaden inte sker. I stället kommer nu gällande tillstånd att
fortsätta gälla och verksamheten att drivas vidare med nödvändigt underhåll.

Den planerade om- och utbyggnaden syftar ej till att öka reningsverkets kapacitet, den ska
säkerställa att nuvarande process fungerar på ett robust och säkert sätt, förbättra arbetsmiljön,
yttre miljön och minska energiförbrukningen. Eftersom avloppsreningsverket står inför
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omfattande renovering och om- och utbyggnad och gällande tillstånd är från 2007 är det
angeläget att verksamheten omprövas enligt gällande lagstiftning inom miljöområdet.

I MKB:n kommer en bedömning av nollalternativet att utföras för respektive miljöaspekt.
Bedömningen av miljöeffekterna vid nollalternativet jämförs med bedömningen av
miljöeffekterna vid ett erhållet tillstånd för det om- och utbyggda reningsverket.

9 Identifiering av förutsedda miljöeffekter
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram tillsammans med tillståndsansökan.
MKB:n kommer behandla samtliga aspekter i 6 kap 35 § i miljöbalken och tillhörande
bestämmelser i miljöbedömningsförordningen.

Fokus i MKB:n kommer att vara bedömning av miljöeffekter det vill säga omgivningspåverkan
på identifierade värden / känslighet och hur det planerade avloppsreningsverket påverkar miljön
och människors hälsa. Särskilt fokus kommer att ligga på utsläpp till recipienten relaterat till hur
miljökvalitetsnormerna för vatten påverkas. Även andra miljöeffekter som bedöms vara
betydande, enligt 6 kap 2 § i miljöbalken, kommer att redovisas i MKB:n.

MKB:n kommer också innehålla alternativredovisningar där sökt verksamhet jämförs med det så
kallade nollalternativet. I MKB:n beskrivs också förslag på åtgärder som identifierats för att
förebygga, hindra, motverka eller helt avhjälpa, negativa miljöeffekter.

9.1 Utsläpp till vatten
Utsläpp till vatten är den största miljökonsekvens som ett avloppsreningsverk ger upphov till,
och utsläpp av behandlat avloppsvatten kommer även fortsättningsvis att vara betydande, varför
denna miljöeffekt kommer ha särskild tyngd i MKB:n.

9.1.1 Utsläpp från avloppsreningsverket

Renat avloppsvatten innehåller organiska syreförbrukande ämnen och näringsämnen som kan
orsaka övergödning, vattnet kan även innehålla tungmetaller, mikroplaster, läkemedelsrester
och bakterier.

Det renade avloppsvattnet som leds till recipient ska vara behandlat så att syreförbrukande
organiskt material (BOD7) och näringsämnen ej överstiger de villkor och begränsningsvärden
som är beslutade.

9.2 Lukt och utsläpp till luft
Vissa klagomål har inkommit gällande lukt i samband med hantering av slam. Då
slamhanteringen är den enskilt största källan till lukt inom verksamheten förväntas detta
påtagligt förbättras i samband med den nya planerade slamhanteringen kommer att byggas in.

Den huvudsakliga utsläppskällan till luft från Vansbro ARV är avgasutsläpp från tyngre
transporter som fraktar slam, rens och fällningskemikalier till och från området.
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9.3 Buller

De vanligaste bullerkällorna från ett reningsverk är blåsmaskiner och transporter till och från
anläggningen. I nuläget bedöms det nuvarande avloppsreningsverket ha en begränsad
bullerpåverkan på omgivningen. Den ombyggda anläggningen väntas inte bullra mer än den
nuvarande.

Inga klagomål angående buller från Vansbro ARV har inkommit till Vansbro Teknik AB.

9.4 Påverkan på människors hälsa och miljö

9.4.1 Smittspridning

Inga kända sanitära eller hygieniska olägenheter har uppstått till följd av pågående verksamhet.
Upprustning av verket innebär att risken för problem minskar.

9.4.2 Risker – brand och explosion, haveri och olyckor

En riskbedömning kopplad till den planerade verksamheten, både ur ett processrisk- och ur ett
arbetsmiljöperspektiv, kommer redovisas i MKB:n.

Reningsverket planeras att byggas med redundans för utvalda reningssteg och kommer att vara
flexibelt, säkert och robust. Driftsäkerheten kommer att prioriterats och alltför komplicerade
processlösningar kommer att väljas bort till följd av detta.

9.5 Energianvändning

Rening av avloppsvatten är generellt en energikrävande process. Elenergi åtgår idag för
uppvärmning av lokaler, pumpning av spillvatten, luftning i den biologiska reningen samt
avvattning. Målsättningen är att energiförbrukningen för luftning kan minskas i det om- och
utbyggda reningsverket.

Omfattning och förslag på energibesparande åtgärder kommer att redovisas i MKB:n.

9.6 Kemikalieförbrukning
De kemikalier som hanteras i verksamheten är främst fällningskemikalier och polymerer.
Fällningskemikalier används för att i spillvattnet kemiskt binda och fälla ut fosforföreningar i löst
form, för att sedan avskilja dem genom sedimentation. Polymer används till förtjockning,
flockning och avvattning av slam. Målsättningen är att det om- och utbyggda reningsverket ska
kunna minska sin kemikalieförbrukning i och med anläggandet av försedimentering och en
förbättrad flockning.

9.7 Slam- och avfallshantering
Avvattnat slam transporteras idag till komposteringsanläggning (Avesta eller Bollnäs) för
tillverkning av komposteringsjord.
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Avfall som uppkommer vid anläggningen utgörs främst av rens och sand. Det tillkommer även
en mindre mängd hushållsavfall och förpackningar som används i verksamheten. Mängden
förväntas vara oförändrad.

9.8 Hushållning med mark
Det utbyggda reningsverket kommer att i huvudsak ta redan ianspråktagen mark, befintlig tomt,
i anspråk. På norra sidan av verket kommer en utvidgning av transportytor medföra att en
mindre utvidgning till den närmast liggande kommunala marken. Den tillkommande ytan utgörs
av ungskog och impediment. Därutöver kommer ingen exploatering av jungfrulig mark att ske.

9.9 Föroreningsrisk
Förutom risker förknippade med oljeläckage från fordon och från hantering och transporter av
kemikalier bedöms verksamheten inte utgöra någon betydande risk för markföroreningar.

9.10 Naturmiljö, friluftsliv och rekreation

Västerdalälven i sin helhet längs sträckan Malung-Vansbro-Gagnef klassas som ett nationellt
särskilt värdefullt vatten, främst på grund av värdefullt fiskbestånd och trots flera vattenkraftverk
relativa orördhet. Övriga naturintressen inom 500 meter från avloppsreningsverket (se Figur 4)
är en mindre sumpskog på västra sidan av Västerdalälven samt ett område med tall, där Vanån
och Västerdalälven rinner ihop, som klassas som naturminne. Dessa berörs inte av
verksamheten vid Vansbro avloppsreningsverk.

Inga övriga naturintressen finns angränsande till Vansbro ARV.

Västerdalälven och Vanån nyttjas för rekreation och inte minst för det årliga evenemanget
Vansbrosimningen. Vansbrosimningen sker uteslutande i vattenområden uppströms
avloppsreningsverket.
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Figur 4. Kända naturvärden i området kring Vansbro ARV

9.11 Kulturmiljö
Inga kända kulturvärden har identifierats vid eller omkring Vansbro reningsverk.

9.12 Riksintressen
Vansbro ARV ligger inom Försvarsmaktens riksintresse ”Lågflygningsområde med
påverkansområde”. Riksintressen finns direkt angränsande till Vansbro ARV.

Cirka 2000 m nedströms Vansbro ARV ingår Västerdalälven i följande riksintressen:

· Riksintresse ”Skyddade vattendrag”, Västerdaläven nedströms Skiffsforsen.
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· Riksintresse ”Naturvärde”, Görälven -Västerdalälven.

· Riksintresse ”Friluftsliv”, Västerdalälven med Görälven.

10 Pumpstationer och ledningsnät
Till Vansbro ARV finns totalt 12 större pumpstationer anslutna. De tre största stationerna
övervakas med datoriserat driftövervakningssystem. Tre av stationerna har larmlampa och en
har larmsändare. Det finns även 201 LPS stationer anslutna till spillvattennätet.

Stora delar av vatten- och avloppsanläggningarna i Vansbro kommun byggdes under perioden
1965 – 1985. Inläckage av tillskottsvatten till verket förekommer, främst vid stora
nederbördsmängder.

Vansbro Teknik AB arbetar kontinuerligt med förnyelse av ledningsnätet, den ligger till grund för
planering och uppdateras kontinuerligt.

11 Samråd
Inför den kommande ansökan avser Dala Vatten AB att samråda med berörda myndigheter,
närboende, närliggande verksamheter, ideella organisationer och allmänheten som kan antas
bli berörda av den planerade verksamheten.

Avloppsreningsverk ingår bland de verksamheter som alltid ska antas ha en betydande
miljöpåverkan, enligt 6 § i miljöbedömningsförordningen. Inget undersökningssamråd kommer
därför att genomföras.

12 Pågående och planerade utredningar
Parallellt med framtagande av MKB och tillståndsansökan pågår följande utredningar:

· Bedömning av process-, miljö-, hälso- och arbetsmiljörisker vid det om- och utbyggda
reningsverket

· Dimensioneringsberäkningar

· Utvärdering av reningstekniker

13 Tidplan
Preliminär tidplan är att tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen i Dalarna innan sommaren
2022. Byggstart för det nya avloppsreningsverket är planerad till hösten 2022 med planerad
driftsättning 2023.
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