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Frågor att besvara;

1. Vilken nytta har den sökta åtgärden? Uppfylls de  

syften som framförs?  Vilka nackdelar finns?  

2. Är miljökonsekvensbeskrivningen sakligt och 

fackmannamässigt utförd? Är bedömningar korrekta?

Expertutlåtande

Angående: ”Ansökan om vattenverksamhet för nedläggning av ledningar i 

Mälaren”. Mål nr 2878-17, avdelning 3. Presentation framtaget för Roland 

Karlsson inför Mark-och Miljödomstolen, Huvudförhandling i Köping 2018-12-

13. 

Peter Ridderstolpe, WRS AB
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Fil kand, Tekn Lic. Tillämpad ekologi

Peter Ridderstolpe, WRS AB
Peter.ridderstolpe@wrs.se

• Uthålliga VA system (Sustainable sanitation) 

• VA planering (Open Wastewater Planning )

• Små avlopp - miljöpåverkan,  teknik för rening och

återvinning

• Vattenekologi, Åtgärdsprogram, MKB

• Projektering för anläggningar

• FoU, Föreläsare

mailto:Peter.ridderstolpe@wrs.se
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Syftet med sökt åtgärd:

”Minska näringsbelastning till Galten, 

Mälaren”
Citat kommunens hemsida (2018-06-13):

”De enskilda avloppen i de här områdena (Norra Mälarstranden, mitt 

förtydligande) har idag en varierande standard och möter inte dagens 

moderna behov. ….. Dessa enskilda avloppsanläggningar belastar direkt eller 

indirekt Mälaren, Galten, som har "måttlig ekologisk status" på grund av 

övergödning och ska enligt Vattenmyndigheten i norra Östersjön uppnå "god 

ekologisk status" år 2021. För att vi även i framtiden ska kunna fiska och 

bada i området krävs att vi tar tag i detta nu”

Citat kommunens ansökan, 2017-05-15 (sid 7):

Sökt åtgärd är nödvändig för att trygga vatten och avloppsförsörjning inom 

aktuellt område. Den planerade VA-ledningen innebär att utsläppen av kväve 

och fosfor från enskilda avlopp till Galten minskar. Ledningen bidrar således 

till att förbättra vattenkvaliteten i Galten. Även föroreningsbelastningen på 

grundvattnet kommer att minska. Åtgärden är således önskvärd från allmän 

miljö- och hälsosynpunkt 
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Syftet med sökt åtgärd, forts

”Säkra långsiktig vattenförsörjning 

regionalt och lokalt”

Citat ur MKB,sid 10 (2017-05-15) 
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Stämmer kommunens påståenden om avloppens 

(närings)påverkan på Mälaren? 

En beräkning kan 

dock enkelt göras

(Inget underlag för påståendet redovisas)
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.. Stämmer kommunens påståenden om 

avloppens påverkan på Mälaren? 

(Inget underlag för påståendet redovisas)

En beräkning 

kan dock enkelt 

göras
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Utsläpp av fosfor till Mälaren från Norra Mälarstranden (idag): 
Totalt 235 hushåll. 

45 permanentboende: infiltration/markbädd (70%) sluten tank ( 30%) 

Resten (190 st endast sommarutsläpp via mark)

Fosfor ut från hus

33 st helår (markbaserad)     =  32 kg/år  (33st x1 kg)

14 st helår (sluten tank) =    2 kg/år (14 st x 0,1 kg)

190 st fritid (mark): =  10 kg/år  (190x 0,05 kg)         

Totalt utsläpp från husen 45 kg/år

Imobilisering i mark (anläggning + retention) 

Permanentboende, 50% reduktion  = 16 kg/år

Fritidsboende, 90%  reduktion         = 9 kg/år   => Fastläggning 25 kg/år

Totalt mängd fosfor till Mälaren cirka 20 kg/år 

Fosforutsläpp från bebyggelse från norra 

Mälarstranden



Stabobäcken, Kölsta ån 

Vansta ån 2 ton/år*

Köpingån

4 ton/år*

* VISS databas, 

** Miljörapport 2015,

*** 12 km2, 30% hårdgjord á 0,3 kg/ha år, 

**** Totalt 235 hushåll. 45 permanent med sluten tank (30%) eller MB (70%). 190 HH endast sommarutsläpp (mest BDT). 

Schabloner enligt SMED 2015 (1 kg/hh resp 35 g/hh) = > P till mark: 45 kg + 6 kg. Retention > 50% för fastboende 90% 

för sommar.  => Utsläpp P till vatten =  20 kg/år

*****  Mälarens Vattenvårdsförbund 2013

Hedströmmen 

10 ton/år*

Norsa ARV  

1,1 ton/år’’

Dagvatten 

0,3 ton/år***

Norr Mälarstranden  

0,02 ton /år****

Mobilt P i sediment

760  ton****

3 ton *****Hamnen

?

Fosfor till Galten från Köpings kommun



Stabobäcken, Kölsta ån 

Vansta ån 2 ton/år*

Köpingån

4 ton/år*

Hedströmmen 

10 ton/år*

Norsa ARV  

1,1 ton/år’’

Dagvatten 

0,3 ton/år***

Norr Mälarstranden  

0,02 ton /år****

Mobilt P i sediment

760  ton****

3 ton *****
Hamnen

?

Fosfor till Galten från Köpings kommun
Utsläpp från N Mälarstranden helt försumbart!  

* VISS databas, 

** Miljörapport 2015,

*** 12 km2, 30% hårdgjord á 0,3 kg/ha år, 

**** Totalt 235 hushåll. 45 permanent med sluten tank (30%) eller MB (70%). 190 HH endast sommarutsläpp (mest BDT). 

Schabloner enligt SMED 2015 (1 kg/hh resp 35 g/hh) = > P till mark: 45 kg + 6 kg. Retention > 50% för fastboende 90% 

för sommar.  => Utsläpp P till vatten =  20 kg/år

*****  Mälarens Vattenvårdsförbund 2013
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Hur mycket fosfor släpps ut från anläggningarna vid 

lilla Sandviken? 

Två markbäddar + infiltrations-

dike (byggt 1992)
Idag 10 hushåll varav 4 helår.

Fosfor ut från hus

4 st helår   =  4 kg/år 

6 st fritid =  1 kg/år  => 5 kg/år

Imobilisering i mark (anläggning + 

retention) 

60% reduktion  =  3 kg/år

Totalt mängd fosfor till Mälaren: 2 kg/år 

Ev. framtid: 8 st helår (WC avlopp): 4 kg/år
Mängd motsvarar 5-10 ha åker:

.
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Ger kommunens förslag bättre och säkrare VA 

försörjning för lilla Sandviken? 

Nej, knappast!

• Två brunnar med riklig tillgång på vatten av god kvalitet ersätts med 
kommunal eventuellt sämre vatten. 

• En väl fungerande av avloppsanläggning ersätts av en kommunal 
anläggning med likvärdig prestanda (sämre för smittämnen, läkemedel)

• Mer sårbart

• Kommunens försörjning blir extremt dyr. Avskrivning kapital (1,9 milj kr),  
ränta (4%) + amortering (20 år)+ årlig avgift 90 000 kr = 250 000 kr/år. 
(Tillkommer byggande inom fastighet).

Kostnad per kilo bortförd fosfor (5 kg) minst 50 000 kr
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Renas avloppen 

bättre i Norsa

reningsverk? 

70% ?
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Stämmer kommunens påståenden om problem med 

vattenförsörjning vid Norra Mälarstranden?

(obs: Inget underlag för påståendet redovisas)

En översiktlig bedömning av vattentillgång kan enkelt göras: 

Tillrinningsområdets storlek (Eniro) Jordartskarta (SGU)
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Brunnsarkivet (SGU)

20% av rapporterade finns uppgifter om jorddjup, 

grundvattennivå, brunnsdjup och kapacitet. Varierar typiskt 

mellan 150-400 l/h, några mer än 2000 l/h  
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Stämmer kommunens påståenden om problem med 

vattenförsörjning vid Norra Mälarstranden?

Svar kan bara ges efter fackmannamässigt utförd 

hydrogeologisk underökning. Skall visa:  tillgång på vatten? 

kvalitet på vatten? riskbedömning och åtgärder för minska risk 

om sådana finns.

Olika alternativ måste undersökas och bedömas, tex:

• Spridda (enskilda) tär-brunnar och/eller grunda spräckta 

bergborrade brunnar?

• En eller flera täkter (gemensamma) från platser med gott om 

vatten, ex sandformation vid Stäudd liksom mäktigare jordlager 

vid Dåvå andra platser?

• (Kompletterande) försörjning från Mälaren?

• Försörjning från kommunens vattentäkt?
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Finns bättre alternativ till kommunens 

förslag (VA ledningar centralt verk)?

Alternativ Jämförelse med 
förslag

Bedömning

Noll-alternativet
(som idag) 

Bättre för miljö, 
människors hälsa 
samt resurs-
hushållning

Inget känsla av övervåld
Folk kan bo kvar och känna 
rådighet (trygghet)
Ingen risk för ”dead lags”
Obetydliga utsläpp av gödande 
ämnen, mindre utsläpp av 
smittämnen, och ”giftämnen” 
till Mälaren. Liten sårbarhet

Källsortering med 
kretslopp av KL vatten

Överlägset ur alla 
synpunkter. 

Som ovan men: 
Mindre vattenförbrukning 
Återvinning av näring och 
mullämnen. Ingen påverkan på 
Mälaren. Klimatanpassat, 
Minimal risk för smittspridning



KL vatten

Vatten: 1-5%

Näring (NPK): 85-90%

Smittämnen: 99.99%

(Läkemedelsrester hormonliknande ämnen) 

BDT vatten

Vatten: 95-99%

Värme (30% husvärmet)

BOD: 50-60%

(Hushållskemikalier, mikroplast)

Källsortering av avlopp

Maria Hübinette Peter Ridderstolpe            
Jonas Christensen

172018-12-18
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Källsortering av avlopp- LRF kretsloppsmodell



Teknik för sortering och återvinning är etablerad
Ex/ Norrtälje, Södertälje, Strängnäs Uddevalla, Enköping,  

Västerås,  Haninge …..

Undersökt avseende:

- Tungmetaller 

- Avdödning smittämnen

- Reduktion av läkemedel 

- Spridningsteknik, gödselverkan

Karby, 

Norrtälje



- belastning från ett normalhushåll under 25 års drift 

- Jordens inbindningskapacitet: 350 g P/ton (typ vittrad natursand) 

- Den omättade markzonen under fördelningslagret är 1 m och hela volymen deltar i filtreringen 

-Jorden har en volymvikt på: 1,7 kg/L. 

Källa: Lars Hylander, omarbetad efter P Ridderstolpe 2009, Förstudie Markbaserad rening, sid 47

Markbaserad teknik ger robust och effektivt skydd 

(ex WC avlopp till olika anläggningstyper

Smed 2015:  

Infiltration 50%+/- 30%
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Bacteria removal in soil filter

Ziebell et 

al, 1975

Vad vet man….

Biologisk funktion

BOD reduktion:  95-99%

Tot N:                   30 -40%

Nitrifikation;       50-90%

Bakterier:            99-99,9

Virus: ?               (80-95%)

Maria Hübinette Peter Ridderstolpe            
Jonas Christensen

212018-12-18
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Omättad zon

Delvis mättad

Helt mättad zon

Den omättade zonen är helt 

avgörande för reningen, speciellt i 

de övre delarna med 

mikroorganismer på partikelytorna. 

Effektiv filtrering och 

syreförsörjning

Bild: Bo Olofsson, KTH

De  hydrogeologiska 
skyddet



Markbaserad rening, ”norsk praxis”

Källa Guro Hensen

Maria Hübinette Peter Ridderstolpe            
Jonas Christensen

232018-12-18

Beskrivning av val av 

lokalisering (för-

undersökningar)  utformning 

och  dimensionering
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Norsk praxis, ex. ”pumpbeskickad smala bäddar”
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Norsk praxis, ex. ”pumpbeskickad upphöjd bädd”
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Slutsats fråga 1: 
Uppfylls de  syften som sökande framför, dvs minska över-

gödning och säkra långsiktig vattenförsörjning lokalt och i 

regionen?

Svar Nej!

• Åtgärden ger inga som helst förbättringar av vattenkvalitet i Galten och 
Mälaren! 

• Möjligheterna ”att i framtiden bada, fiska, uppnå MKN och/eller försörja 2 
miljoner människor med dricksvatten” förbättras ej. Rening av smittämnen 
och läkemedel sämre i Norsa ARV.

• Kommunal dricksvattenförsörjning ej bättre än lokal. Mer sårbart och risk för 
sämre kvalitet (hög temperatur, dead lags, tillväxt bakterier/klor?)

• Åtgärden ger direkt och indirekt negativ påverkan på vattenmiljön. Nya 
risker uppstår, tex lukt och bräddning. Ökad exploatering medför slitage på 
närmiljön, tex fritidsbåtar som grumlar vatten. Naturtomter övergår till 
villatomter med risk för ökad näringsläckage (gödsling av gräsmattor mm)
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Slutsats fråga 2 : 
- Är miljökonsekvensbeskrivningen sakligt och 

fackmannamässigt utförd? Är bedömningar 

korrekta?

Svar Nej!

• MKB, n redovisar inga underlag som stöder framförda påståenden och 
bedömningar. 

• MKB,n påstår (utan underlag) att avloppen från norr Mälarstranden är 
skadliga för Mälaren. En korrekt utförd schablonberäkning visar tvärtom att 
utsläppen av näringsämnen är helt försumbara. 

• MKB,n påstår (utan underlag) att vattenförsörjningen vid norr Mälarstranden 
kan bli svår att klara i framtiden. En översiktlig bedömning av 
grundvattensituationen visar tvärtom att möjligheter finns

• MKB,n bedömer (utan underlag) att Noll-alternativet innebär ökad risk för 
näringstillförsel till Mälaren (5.1). Denna bedömning är sannolikt fel.
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Slutsats fråga 2 forts: 
- Är miljökonsekvensbeskrivningen sakligt och 

fackmannamässigt utförd? Är bedömningar 

korrekta?

• MKB,n avfärdar alternativet med en kretsloppslösning med sorterande avlopp 
mot bättre vetande (5.2). Erfarenheter visar att detta alternative är fullt 
realistiskt och överlägset vattenburet system (”fast telefon vs mobil”)

• MKB, n pratar om MKN för vatten men förklarar ej hur åtgärden kan bidra till 
att nå dessa normer (kap 6.2).

• MKB,n underlåter att nämna indirekta effekter som den sökta åtgärden kan 
innebära i form av ökat slitage på naturmark, stränder och vattenmiljö och 
allmän resurshushållning. Sådana effekter är uppenbara när enkel och 
naturnära boenden omvandlas till mer exklusiva boenden. 

• MKB,n långrandiga resonemang kring hur projektet uppfyller miljömål är fel 
eftersom ingen miljönytta finns. Pratet om FN globala hållbarhetsmål är 
närmast löjeväckande (kap 11).
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Hur kan Köpings kommun arbeta för 
minskad övergödning och bättre hushållning 

• Underhåll befintligt system föra att minska vattenförluster 
och bräddningar. Komplettera avloppsverket med rening 
utomhus (våtmark eller bevattning)?

• Arbeta för källsorterande avlopp både i staden och på 
landet. Lär av tex Södertälje

• Subventionera fiske av karpfisk. Rolands fiske tar 
bort betydligt mer fosfor från Mälaren än vad 
bebyggelsen vid N Mälarstranden tillför.  

• Ta fram strategi/plan för dagvatten. Kan åtgärder göras i 
befintliga system (hamnen?).Trög dagvattenavledning för all 
nyproduktion. Rusta för nytt klimat

• Samarbeta med jordbruket, entreprenörer och medborgare


