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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2017/647

§ 85 Tilläggsbestämmelser till ABVA
Beslut
VA/GIS-nämnden föreslår kommunfullmäktige i Hörby kommun respektive Höörs kommun
att godkänna tilläggsbestämmelserna till ABVA att gälla från 1 mars 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från
hushåll. Avloppsvatten från industrier och verksamheter kan tas emot under vissa
förutsättningar. Tilläggsbestämmelserna till ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande
av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) anger kvalitetskrav för utsläpp av
avloppsvatten från industrier och andra verksamheter till Mittskåne Vattens allmänna
avloppsanläggningar. Kraven följer Svenskt Vattens publikation P95 ”Råd vid mottagande
av avloppsvatten från industri och annan verksamhet”.
Enligt ABVA, punkt 7, är huvudmannen skyldig att ta emot avloppsvatten från fastighet
om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. Huvudmannen är inte
skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från
hushållsspillvatten. Enligt ABVA, punkt 13, kan huvudmannen dock i enskilda fall medge
utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av avloppsvatten som i ej oväsentlig mån
har annan sammansättning än hushållsspillvatten, vad gäller arten eller halten av
ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid villkoren för utsläpp av såväl spillsom dagvatten.
Det är viktigt att ämnen i det avloppsvatten som leds till kommunens avloppsreningsverk
är behandlingsbara. Med det menas att de ämnen som finns i vattnet är biologiskt lätt
nedbrytbara eller att de kan avskiljas i de kemiska och biologiska reningsstegen. Ämnen
som leds till reningsverket får inte heller försämra slamkvalitén. Överbelastning av
reningsverkets processer får inte ske på grund av utsläpp av föroreningar i större mängd.
Det är också viktigt att ledningsnätet inte utsätts för skada genom igensättning, korrosion
eller frätning. Personalens hälsa får inte heller äventyras på grund av utsläpp av farliga
ämnen.
Vid anslutning av processavloppsvatten från industrier och andra verksamheter till den
allmänna avloppsanläggningen gör Mittskåne Vatten en individuell bedömning av
avloppsvattnets egenskaper och innehåll av skadliga ämnen utifrån
tilläggsbestämmelserna. Mittskåne Vatten kan kräva provtagningar och analyser av
processavloppsvattnen i den omfattning som det behövs för att bedöma om
avloppsvattnet kan avledas till kommunens avloppsnät.
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