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Förord 
Stockholm Vatten och Avfall driver flera anläggningar som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. 

Med tillståndet följer villkor för verksamheten samt krav på årlig miljörapportering. Denna 

miljörapport omfattar bolagets verksamhet vid Valsta slammellanlager i Haninge kommun. 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet för vår verksamhet i Valsta. 

Vi kompletterade under våren 2021 den prövotidsredovisning till miljöprövningsdelegationen som vi 

lämnade in i oktober 2020. Slutliga villkor för utsläpp till vatten kommer fastställas under 2022. 

Under året har vi hållit oss inom våra tillståndsgivna gränser och följt övriga villkor. Verksamheten 

ger dock fortfarande upphov till luktklagomål. Verksamheten har i övrigt i huvudsak bedrivits i 

överensstämmelse med vad bolaget angett och åtagit sig. 

Årets samtliga miljörapporter kan laddas ned från vår webbplats www.stockholmvattenochavfall.se.  

Tidigare års miljörapporter kan hämtas från svenska miljörapporteringsportalen 

https://smp.lansstyrelsen.se/ eller begäras ut via vår registrator. 

 

 

Mårten Frumerie, VD 

Stockholm den 24 mars 2022 

 

 

 

 

  

http://www.stockholmvattenochavfall.se/
https://smp.lansstyrelsen.se/
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1. Verksamhetsbeskrivning 

5 § 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga 

påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. 

Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att 

t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter 

eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller 

omfattande transporter. 

Valsta slammellanlager arrenderas av Stockholm Vatten och Avfall och fungerar som mellanlager för 

avvattnat rötat slam från våra avloppsreningsverk i Henriksdal och Bromma. Verksamheten är en 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet med prövningsplikt B och verksamhetskod 90.30, enligt 

29 kap. 48 § miljöprövningsförordningen (2013:251).  

Den 23 april 2019 tog vi vårt nya miljötillstånd i anspråk. Tillståndet medger mellanlagring av 

30 000 ton slam per år. Under 2021 har vi omsatt 13 400 ton slam på plattan.  

Verksamheten har möjliggjort att ca 4 913 ton slam innehållande 45 ton P och ca 64 ton N har kunnat 

nyttiggöras.  

Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra verksamheten. På senare år har verksamheten orsakat 

luktstörningar i samband med inlagring och utlastning av slam som genererat fortsatta luktklagomål. 

För att minska luktstörning till närboende har SVOA fortsatt arbetet med att förbättra rutinerna för att 

täcka slam vid in- och utlastning samt att korta ner perioden för in- och utlastning.  

Verksamhetens huvudsakliga negativa miljöpåverkan består av luktemissioner till luft, buller från 

transporter till och från lagret samt från i- och urlastning samt emissioner av bl.a. näringsämnen till 

ytvatten via diket till Lännåkersbäcken. Växthusgas (huvudsakligen lustgas och metangas) som 

släpps ut under lagringen av det slam som körts ut från lagret under året har schablonmässigt 

uppskattats till 250 ton koldioxidekvivalenter. 

Sedan den 18 april 2019 är dammens utlopp pluggat. Under 2021 har SVOA uppmärksammat möjlig 

påverkan från dammen nedströms i provpunkt dike. SVOA har meddelat till tillsynsmyndigheten 

(dnr 21MB406) och arbete pågår fortsatt. Se vidare under avsnitt 10 Åtgärder som genomförts med 

anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor m.m. 

Den huvudsakliga positiva miljöpåverkan från verksamheten är bättre resurshushållning då lagringen 

innebär att slammets innehåll av växtnäring och mullbildande ämnen kan tas tillvara då slammet 

används som jordförbättrande medel eller inom jordbruket. Sedan 2008 är både Bromma och 

Henriksdals reningsverk certifierade enligt Svenskt Vattens certifieringssystem Revaq. 
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2. Tillstånd 

5 § 2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller 

motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 

 

Kommentar: Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksamheten bör endast 

redovisas under punkt 7. 
 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2017-05-12 

Ianspråktaget 

2019-04-23 

Miljöprövningsdelegationen Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlager 

för annat avfall än farligt avfall på fastigheten 

Valsta 4:1, Haninge kommun 

 

3. Anmälningsärenden beslutade under året 

5 § 3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med anledning av 

anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  samt en kort  

redovisning av vad beslutet eller besluten avser. 

 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

   

 

4. Andra gällande beslut 

5 § 4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt miljöbalken samt en kort 

redovisning av vad beslutet eller besluten avser.  

 

Kommentar: Kan t.ex. vara anmälningsärenden som är beslutade tidigare år och som fortfarande är aktuella, 

förelägganden mm. 

 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

2021-03-09 Södertörns miljö- och 

hälsoskyddsförbund 

Beslut provpunkt inlopp kan utgå då den var 

kopplad till prövotidsredovisningen, SVOA 

dnr19MB1145. 

   

 

5. Tillsynsmyndighet 

5 § 5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 

 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) 
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6. Tillståndsgiven och faktisk produktion 

5 § 6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens omfattning. 
 

Tillståndsgiven mängd/annat mått Faktisk produktion/annan uppföljning 

Totalt 30 000 ton slam i Valsta gäller från  

23 april 2019 

Under 2021 kördes totalt 5 200 ton slam från 

Bromma och 3 300 ton från Henriksdal till 

Valsta. Totalt har vi omsatt 13 400 ton under året 

på plattan. Som mest fanns 12 600 ton slam på 

plattan. 

Kommentar: Eftersom utvägning sker med våtvikt, kan det bli skillnader mellan ut- och inkörda 

mängder.  

Tabell 1 Sammanställning av hanterade slammängder vid Valsta under året (våtvikt) 

Anläggning I lager 2020/21 Inkört Utkört till åker I lager 2021/22 

Enhet ton ton ton ton 

Bromma 1 500 5 183 2 761 3 922 

Henriksdal 3 5472 3 304 2 152 4 699 

Summa 5 047 8 487 4 913 8 621 

 

7. Gällande villkor i tillstånd 

5 § 7. Redovisa de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska 

verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad bolaget har angett i 

ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit 

sig i ärendet 

Verksamheten bedrivs i huvudsak enligt 

tillståndet. 

2. Innan tillståndet tas i anspråk ska detta 

meddelas till tillsynsmyndigheten 

Tillsynsmyndigheten informerades den  

18 april 2019 om att tillståndet tas i bruk den  

23 april 2019. Villkoret är uppfyllt. 

                                                      

 
2 I lager vid årsskiftet 2020-2021 angavs 3 734 i miljörapport för 2020, här har angiven summa justerats ner 

med 187 ton på grund av antagen avdunstning under året. 
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5 § 7. Redovisa de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

3. Upplagsplatsen ska vara inhägnad med 

stängsel. Infarten ska vara försedd med 

låsbar grind som ska vara låst när 

anläggningen inte är bemannad 

Området är inhägnat och försett med låsbar grind. 

Grinden till Valsta öppen trots att plattan var 

obemannad (IA2021-944) 

Staketkontroll den 30 september 2021 utan 

anmärkning. Villkoret är uppfyllt. Under 2022 

avser SVOA att flytta in grinden för att underlätta 

för entreprenörerna vid stängning och låsning av 

grinden. 

4. Slamtransporter får endast äga rum helgfri 

måndag-fredag mellan 06.00 och 18.00. 

Övrig tid får slamtransporter ske efter 

anmälan till och godkännande av 

tillsynsmyndigheten. Vid akuta händelser 

som inte kunnat förutses får transporter 

ske även andra tider efter det att 

tillsynsmyndigheten meddelats 

Under året har avvikelser uppmärksammats i 

anslutning till utlastning av slam. 

Slamtransportör är kontaktad för transporter som 

troligtvis har skett utanför tillståndet (SVOA dnr 

21MB406-22, IA2021-1230 ꟷ IA2021-1232). 

Vid uppföljning med entreprenör konstaterades 

att inga transporter skett utanför villkor 4. 

5. Vatten från tömning av dammen ska 

transporteras till plats för extern 

omhändertagande som godkänts av 

tillsynsmyndigheten 

Vatten från tömning av dammen har 

transporterats till Hallstensvägens pumpstation, 

och tömts där för rening i Henriksdals 

reningsverk. Se vidare avsnitt 9. Villkoret är 

uppfyllt. 
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5 § 7. Redovisa de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

6. Verksamhet och åtgärd som kan medföra 

besvärande lukt eller damning ska utföras 

under tidsperioder och på sådana sätt som 

innebär att störningar för omgivningen 

minimeras 

Enligt kontrollprogrammet och Bilaga A: Valsta 

slamlager sommaren 2021 ska vi ” För att 

minimera luktstörningar från Valsta slamlager 

under sommaren 2021 har SVOA och 

entreprenörerna enats om följande förfarande: 

- Ingen in- och utlastning av slam under 

juni och juli 2021. Halmtäckt slam ligger 

orört. 

- Utkörning till lantbruk påbörjas i augusti. 

Tidpunkten för utkörning styrs av vädret 

och lantbrukets möjligheter att ta emot 

slam. 

- SVOA informerar tillsynsmyndighet om 

planering innan utkörning startar i 

augusti.  

- Huvudsaklig in- och utlastning måndag-

torsdag. Inga körningar lördag-söndag. 

- Lagrat slam har täckts med halm. 

Utkörning görs av ett slamparti i taget. 

Brottytan täcks efter varje arbetsdag. 

Övriga slampartier förblir täckta med 

halm. 

- Extra transporter sätts in för att 

utkörningen ska gå så fort som möjligt.” 

 

Dåligt täckt slam har uppmärksammats några 

gånger under året. Avvikelserapport har skrivits 

och återkoppling har skett till berörd entreprenör. 

Avvikelserna är dessa; IA2021-83, IA2021-109 

och IA2021-865. För att undvika upprepning har 

SVOA satt upp en skylt som påminner 

entreprenören om att täcka slammet. Villkoret är 

uppfyllt. 

7. Om olägenheter till följd av lukt eller 

damning uppstår ska de arbetsmoment 

som orsakar olägenheten avbrytas och 

effektiva motåtgärder för att så långt 

möjligt begränsa störningen vidtas, se 

delegation 

Luktklagomål har inkommit från april till maj i 

samband med inlastning (se avvikelser AH21-12, 

-13, -18), vid ett tillfälle i augusti (IA2021-710) 

samt under två veckor i september (IA2021-790 

och -850) i samband med utlastning. Klagomålen 

har diarieförts i ärende 20MB1412 handling 19 

till 46. 

Klagomålen följdes upp och åtgärdades löpande, 

se vidare avsnitt 10. Villkoret är uppfyllt.   
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5 § 7. Redovisa de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett av dessa villkor har uppfyllts. 
 

Villkor Kommentar 

8. Buller till följd av verksamheten ska 

begränsas så att det inte ger upphov till 

högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder 

än; 

50 dBA dagtid helgfri måndag-fredag kl. 

06.00-18.00,  

45 dBA dagtid lör-, sön- och helgdag kl. 

06.00-18.00,  

45 dBA kväll kl. 18.00-22.00 samt 

40 dBA natt kl. 22.00-06.00. 

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge 

upphov till momentana ljudnivåer över 

55 dBA får inte utföras nattetid (kl. 

22.00-06.00). 

De angivna värdena ska kontrolleras 

genom närfältsmätningar och 

beräkningar. Kontroll ska ske så snart 

det skett förändringar i verksamheten 

som kan medföra ökade bullernivåer 

eller när tillsynsmyndigheten begär det 

Ingen bullermätning har utförts under 2021, inga 

klagomål har inkommit på buller. Villkoret är 

uppfyllt. 

 

9. Ett reviderat kontrollprogram ska 

lämnas till tillsynsmyndigheten senast 

tre månader efter att tillståndet tagits i 

anspråk 

Kontrollprogram skickades till SMOHF den 19 

juli 2019, SVOA dnr 19MB1145. Aktuell version 

(3.1 borde rätteligen vara 4) av 

kontrollprogrammet är daterad den 30 november 

2021. Villkoret är uppfyllt. 

10. Om verksamheten i sin helhet eller 

någon del av denna upphör ska detta i 

god tid anmälas till 

tillsynsmyndigheten.  

Eventuella kemiska produkter och 

farligt avfall ska tas omhand på sätt som 

tillsynsmyndigheten bestämmer. 

Bolaget ska vidare i samråd med 

tillsynsmyndigheten utreda om 

förorenade områden, inklusive 

byggnader, finns inom 

verksamhetsområdet och i sådana fall 

också ansvara för att efterbehandling 

sker, efter vederbörlig prövning enligt 

10 kap. miljöbalken 

Verksamheten har inte upphört. 
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8. Kommenterad sammanfattning av mätningar, 
beräkningar m.m. 

5 § 8. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som 

utförts under året för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa 

 

Kommentar: Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som följer av t.ex. villkor för 

verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som inte omfattas av 5h-5i §§ och kan gälla t.ex. utsläpp, energi 

och råvaruförbrukning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.  Värden till följd av 

villkor redovisas där så är möjligt i SMP:s emissionsdel. 

Under året har vi följt upp vatten i dammen samt eventuell påverkan på omgivande vatten, uppskattat 

växthusgasutsläpp under lagring samt utrett risken för luktpåverkan från verksamheten.  

Inga bullermätningar har utförts under 2021.  

Vi har uppskattat växthusgasutsläppen från verksamheten under 2021 med hjälp av schabloner3 och 

baserat på mängden färdiglagrat slam under året. Från Bromma har 2 761 ton slam med en torrhalt 

om 29 % och ett uppskattat kväveinnehåll i slammet om cirka 36 ton körts ut. Motsvarande siffror för 

Henriksdal är 2 152 ton slam med en torrhalt om 28 %, och 28 ton kväve. Under antagandet att dessa 

slampartier har lagrats i genomsnitt under 9 månader, ger de upphov till utsläpp av lustgas om 373 

ton respektive 285 ton och metangas om 945 respektive 753 ton vardera. Lustgas motsvarar 298 

koldioxidekvivalenter (CO2eq) och metan 34 CO2eq, vilket tillsammans ger:  

(373 + 285) × 298 + (945 + 753) × 34 ≈ 250 𝑡𝑜𝑛 𝐶𝑂2𝑒𝑞 

 

8.1. Planerad och genomförd provtagning 

Från 2018 har utsläppskoordinaterna i emissionsdeklarationen uppdaterats och motsvarar nu 

provpunkt 3, ut från dammen. Tidigare utsläppskoordinater representerade anläggningens mittpunkt. 

Recipient är Lännåkersbäcken som i sin tur mynnar i Lännåkersviken. 

Enligt utredningsvillkor U2, ska representativa prover när det är möjligt, tas ut en gång per månad 

från vatten till dammen, i dammen och utgående från dammen samt analyseras med avseende på 

följande parametrar: 

 ammoniumkväve, totalkväve och totalfosfor 

 CODMn eller TOC och konduktivitet 

 bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver och nickel 

 totala koliformer, E.coli, enterokocker och clostridier. 

Provtagningen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.  

Kontrollprogrammet uppdaterades med månatlig provtagning redan 2018. Från november 2019 

har vi utökat provtagningen med ytterligare en provpunkt: referens Årstahavsbadsvägen. 

Referensprovet tas i dike i anslutning till Årstahavsbadsvägen och är beläget inom samma 

avrinningsområde som slamlagret men utan att påverkas av det. Referensprovet kan endast tas när det 

är ordentlig nederbörd.  

                                                      

 
3 Tumlin, Gustavsson, Bernstad, Schott, 2014. Klimatpåverkan från avloppsreningsverk, Svenskt Vatten 

Utveckling, 2014-02. 
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Under 2021 har provpunkt inlopp (oljeavskiljaren) tagits bort från ordinarie provtagning vilket 

SMOHF har godkänt den 9 mars 2021. Inloppet har provtagits i januari samt februari (totalt två 

provtagningstillfällen). 

Ett nytt kontrollprogram skickades till SMOHF den 30 november 2021, SVOA dnr 21MB406. 

Det uppdaterade kontrollprogrammet är felmärkt med version 3.1 ska rätteligen vara version 4. 

Uppdatering i kontrollprogrammet berör provtagningspunkterna och rondtillägget att var femte 

år från 2021 besikta oljeavskiljaren.  

Efter justering analyseras följande parametrar:  

 ammoniumkväve, summa nitrat- och nitritkväve, totalkväve och totalfosfor 

 pH, susp, TOC och konduktivitet 

 bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, mangan, nickel, silver och zink 

 E.coli och koliforma bakterier. 

Provpunkternas läge redovisas nedan, numrering enligt Figur 1. 

 

Figur 1. Provpunkter vid Valsta slamlager. Valsta dike i blått. 

Provpunkter: 

 i slam/oljeavskiljaren in till dammen (1) 

 i själva dammen (2) 

 ut från dammen (3) 

 i Valsta dike vid vägtrumman (4) 

 referens Årstahavsbadsvägen (5). 
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Provpunkten ”Valsta dike” ligger i direkt anslutning till vägtrumman under Årsta havsbadsvägen.  

Diket provtogs alla månader utom juli och oktober då diket torrt. (totalt 11 provtagningstillfällen).  

Prover som tagits under 2021: 

 två prov från slam/oljeavskiljaren (inloppet)  

 tio prov från dammen (varav ett extraprov 1 juni i samband med flöde vid ”Ut damm” 2021-05-31)  

 elva prov från diket varav ett extraprov 1 juni i samband med flöde vid ”Ut damm” 2021-05-31) 

 noll prov från referenspunkten. 

I samband med provtagning har vi även kontrollerat att inget flöde kommer ut från dammen. 

8.2. Flöden och mängder till dammen 

Dammen har tömts i januari-februari, maj, juli, augusti, oktober och november-december under 2021. 

Totalt har 3 075 m3 vatten körts iväg till Hallsten tömningsstation.  

8.3. Uppmätta halter 

Tabell 2 Kontrollresultat näringsämnen och bakterier under 2021, in (i början av året), i och ut från 

dammen (endast som kommentarer) och diket jämfört med de provisoriska föreskrifterna P1 och P2. 

Inget prov har tagits i referenspunkten då den varit torr eller med så lågt flöde att ingen provtagning 

gått att utföra. 

Datum Provpunkt Susp NH4-
N 

Tot N Tot P  E-coli  Fältkommentarer 

    mg/l mg/l mg/l mg/l 
cfu/100 
ml   

Provisoriska föreskrifter P1, P2 10 15 1 <50   

Klassificering enl HVMFS 2012:14, tillfredsställande kvalitet 
inlandsvatten 

900   

Medelvärde damm 2020 17 44 61 2 
             
100    

2021-01-21 OA 90 240 290 6,5   Temp OA -0,9 °C 

2021-02-25 OA 25 82 89 1,7 6 900 Temp OA -2,2 °C 

2021-01-21 Damm 38 69 80 1,5 0 Hög nivå damm, ca 5 cm tjock is. 
Temp damm-ꟷ0,9 °C 
Damm ut inget flöde 
Tömning damm pågår 26 till 29 januari (210 m3) 

2021-02-25 Damm 
    

  Is på dammen, ingen provtagning 
Damm ut inget flöde 
Tömning damm pågår 4 till 19 februari (1 140 m3) 

2021-03-25 Damm 29 41 56 1,0 0 Temp damm 7,1 °C 
Damm Ut inget flöde 

2021-04-22 Damm 9 42 65 1,7 0 Temp damm 9,4 °C 
Damm Ut inget flöde 

2021-05-20 Damm 5 21 41 1,1 0 Temp damm 18,8 °C 
Damm Ut inget flöde 
Tömning damm pågår 19 till 25 maj (122 m3) 
Extremnederbörd 26 till 27 maj 

2021-06-01 Damm 6 49 61 2,6 320 Temp damm 20,0 °C 
Damm Ut inget flöde 

2021-06-22 Damm 8 64 78 5,9 99 Temp damm 22,3 °C 
Damm Ut inget flöde 



Stockholm Vatten och Avfall – Miljörapport 2021 12 (21) 
 

Datum Provpunkt Susp NH4-
N 

Tot N Tot P  E-coli  Fältkommentarer 

    mg/l mg/l mg/l mg/l 
cfu/100 
ml   

2021-07-22 Damm 32 54 71 9,9 59 Temp damm 19,2 °C 
Damm Ut inget flöde 
Tömning damm pågår 12 till 19 juli (156 m3) 

2021-08-26 Damm 39 40 54 8,7 1 500 Temp damm 16,3 °C, grön i färgen 
Damm ut inget flöde 
Tömning damm pågår 16 till 30 augusti (216 m3) 

2021-09-23 Damm 61 53 70 9,8 370 Temp damm 10,7 °C, det regnar vid provtagningen 
Damm Ut inget flöde 

2021-10-21             Inga prover tagna då samtliga punkter var torrlagda eller inte 
hade något flöde. 
Tömning damm pågår 9 till 18 oktober (1 014 m3) 

2021-11-25 Damm 19 76 110 1,9 10 Temp damm 1,0 °C, delvis tömd, ca 2 cm is 
Damm Ut inget flöde, ca 10 cm vatten som är stillastående 
Tömning damm pågår 1 till 29 november (193 m3) 

2021-12-21 Damm      Damm; Tjockt lager is över hela dammen  
>10 cm is Ut damm ; vatten men inget flöde. OBS! ej fruset. 
Tömning damm 13 december (24 m3) 

2021-01-21 Dike 20 22 30 0,5 0 Dike- 2,2 °C 

2021-02-25 Dike 42 0,47 2,6 0,2 10 Dike- 2,0 °C 

2021-03-25 Dike 12 18 26 0,4 0 Dike; 4 °C, klart vatten 

2021-04-22 Dike 28 23 34 0,7 0 Dike; 4,7 °C, klart vatten 

2021-05-20 Dike 13 2,6 11 0,5 0 Dike; 16,0 °C 

2021-06-01 Dike 9 24 33 1,3 120 Dike; 17,1 °C 

2021-06-22 Dike 24 45 55 4,5 1 000 Dike; 17,2 °C 

2021-07-22 Dike           Dike; torr 

2021-08-26 Dike 120 8,8 16 2,8 5 800 Dike; 16,1 °C, grågrumlig i färgen 

2021-09-23 Dike 19 0,33 7,3 1,6 160 Dike; 11,2 °C, regnar vid provtagning 

2021-10-21 Dike 
    

  Inga prover tagna då samtliga punkter var torrlagda eller inte 
hade något flöde 

2021-11-25 Dike 14 0,04 1,2 0,3 10 Dike; 4,0 °C, lågt flöde och vattenstånd 

2021-12-21 Dike 25 18 25 0,6 0 Dike; 0,2 °C, ca 2 cm is 

För sammanställning av analysdata se Bilaga B:Stickprover Valsta 2021. Uppskattade utsläpp är inte 

så höga att de föranleder krav på emissionsdeklaration.  
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9. Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift 
och kontrollfunktioner 

5 § 9. Redovisa de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner samt för att 

förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens egenkontrollansvar. 
 

Slammet har täckts med halm för att minska luktemissioner och även för att minska inträngning av 

vatten i slammet.  

9.1. Inhägnat område 

Hela anläggningen omgärdas av ett stängsel. Den årliga inspektionen av hela staketet genomfördes 

den tredje september. Staketet var utan anmärkning vid inspektionen.  

9.2. Planerad inlastning 

Inför och under jul- och nyårshelgerna 2020/2021 valde vi att köra till ett annat lager under fyra 

veckor för att undvika att vi kör in till Valsta vid fel tider eller skapar luktobehag. Vi lastade inte 

heller in något vid årsskiftet 2021/2022. I enlighet med Bilaga A: undveks inlastning under 

Kristihimmelsfärdshelgen. Men producerat slam lastades över på lastbil vid Bromma under helgen, 

se avvikelse i avsnitt 7.4. Vid uppföljning konstaterades att utkörning skedde först efter helgen. 

9.3. Dagvattenhantering 

Regn- och smältvatten från lagringsytan samt dränvatten från vallarna leds via en oljeavskiljare till en 

damm. Efter att utloppet pluggats, har vi fått bättre kontroll på tillrinnande flöden och vi ser att vatten 

från omgivningen kan rinna in via dammens vallar. Vi misstänker att det även finns ett diffust 

läckage av vatten från dammen till omgivningen, se avsnitt 10.1. 

Ackrediterad provtagning sker, även provtagaren återkopplar upptäckta brister på området. 

Under året har vi kört bort 3 075 m3 ihopsamlat dag- och dränvatten från Valsta slammellanlager till 

Hallstens mottagningsanläggning i Haninge för rening i Henriksdals reningsverk. Det bortkörda 

vattnet uppskattas ha innehållit 210 kg kväve och 13 kg fosfor. 

Tillkommande kontrollpunkter 

För att bättre bedöma anläggningen omgivningspåverkan har SVOA under hösten 2021 tagit fram 

fler kontrollpunkter utanför anläggningen. Provtagning av dessa kommer att börja 2022. 

9.4. Rondering 

Efter att övervakningskamera installerades i juni 2020 har SVOA haft månadsvis rondering. Samtliga 

planerade ronderingar vid Valsta slamlager har utförts. Upptäckta brister förs in i vår 

underhållsplanering för åtgärd.  

9.5. Underhåll av grönytor 

Trädgårdsservice har varit anlitad för att hålla efter vegetationen runt plattan och 

provtagningspunkterna. 
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9.6. Väderstation 

Nederbördsdata hämtad från vår lokala väderstation anger 717,55 mm. Som jämförelse ger vår 

tidigare mätmetod baserad på medelvärde för nederbörd i SMHIs väderstationer Dalarö och Jordbo 

613,2 mm. SVOA kommer fortsättningsvis att använda lokalt uppmätt nederbördsdata. 

9.7. Luktkontroller 

Vid de luktkontroller som genomfördes längs Österhaningevägen under 2021 har SVOA inte kunnat 

konstatera någon avvikande lukt. 
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10. Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella 
driftstörningar, avbrott, olyckor m.m. 

5 § 10. Redovisa de betydande åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, 

olyckor eller liknande händelser som har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra 

olägenhet för miljön eller människors hälsa.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 
 

10.1. Misstänkt utläckage dammen 

Efter skyfallen 25-26 maj ser vi ett flöde i vallen vid ”damm ut”. Vattenståndet i dammen är högt. 

Detta följs upp med extra provtagning den 1 juni och då sipprar inget vatten vid ”ut damm”. SMOHF 

underrättas den 3 juni (dnr 21MB406).  

Det var generellt mycket nederbörd under maj och endast 122 m3 hade tömts från dammen sedan 

februari. SVOA hade beställt en månatlig tömning om 500 m3 av dammen men det blev inte gjort 

under mars och april. Inte heller under juni och juli genomfördes tömningen enligt beställning. Hög 

nederbörd i kombination med dåligt tömd damm kan ha bidragit till att vatten kan ha tagit sig ut från 

dammen, antingen över den högsta punkten på tätskiktet, alternativt genom diffusa läckage i 

dammen. Det har ännu inte gått att bekräfta att det skett ett läckage, men halterna för totalkväve samt 

ammoniumkväve korrelerar lite väl bra mellan damm och dike från maj till augusti, för att kunna 

utesluta ett läckage, se Figur 2.  

Bolaget har påbörjat utredning om möjlighet att täta dammen och håller tills vidare låg nivå i 

dammen för att undvika diffust läckage. Vi fortsätter att bevaka halterna och hur det ser ut med 

flöden kring dammen.  

 

Figur 2 Totalkväve och ammoniumkväve i damm och dike under 2021. 
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10.2. Lukt och ej täkt slam 

Under 2021 har SVOA fått in fortsatta luktklagomål från närboende på Brink och utmed 

Österhaningevägen. Se avvikelser IA2021-710, IA2021-790 och IA2021-850, diarieförda i 

20MB1412 handling 19 till 46. 

För att motverka störningarna har Stockholm Vatten och Avfall tagit fram riktlinjer för slam-

hanteringen sommartid, se Bilaga A: Valsta slamlager sommaren 2021. PM:et har tagits fram i avsikt 

att ytterligare lyfta fram behovet av hänsyn under den varmare årstiden. Enligt kontrollprogrammet 

avsnitt 5.2.2, gäller generellt att slam som lagras på Valsta ska täckas med halm eller motsvarande 

såsom kalk, torv eller spån för att minimera luktstörningar. Utkörning görs av ett slamparti i taget. 

Övriga slampartier förblir täckta med halm. In- och utlastning av slam undviks så långt möjligt under 

juni och juli. Utkörning till lantbruk påbörjas i augusti och görs företrädesvis måndag-torsdag. Extra 

transporter sätts in för att utkörningen ska gå så snabbt som möjligt. 

Den 24 februari uppmärksammade SVOA slam som lagrats in på Valsta inte var täckt enligt 

överenskommelse. Entreprenör kontaktades men åtgärdades inte förrän den 23 mars. Se avvikelser 

IA2021-83 och IA2021-109, diariefört i samlingsärende 21MB406.  

 
Figur 3 Exempel på varierande slamtäckning. Foto: Anna Herrgård 2021-03-25. 

Efter utlastning tiden 31 augusti till 15 september uppmärksammade SVOA att daglig täckning inte 

skett enligt avtal se avvikelse IA2021-865, diariefört i samlingsärende 21MB406-17. 

SVOA fortsätter att arbeta med utbildning av slamentreprenörerna och tydligare skyltning för att 

komma tillrätta med det.   

 

10.3. Slampill på vägen ut från slamlagret 

I samband med tillsynsbesöket den 22 september konstaterades dels att grinden står öppen (se avsnitt 

7.3) dels omfattande slamspill på vägen ut från slamlagret se avvikelse IA2021-910, diariefört i 
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samlingsärende 21MB406-19, se Figur 4. Saneringen drog ut på tiden och blev helt färdig först den 7 

oktober. 

 
Figur 4 Slamspill på vägen den 22 september 2021, efter inledande sanering. Foto: Anna Herrgård 2021-09-22. 

11. Åtgärder som genomförts under året med syfte att 
minska verksamhetens förbrukning av råvaror och 
energi 

5 § 11. Redovisa de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens 

förbrukning av råvaror och energi.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 

 

Syftet med slamlagret är att kunna återanvända slam och på så vis minska behovet av mineralgödsel 

samt återföra mull till åkermark. Under 2021 har 4 913 ton slam (våtvikt) som lagrats i Valsta 

återförts till jordbruksmark, motsvarande 45 ton fosfor och 64 ton kväve.  

 

12. Ersätta kemiska produkter m.m. 

5 § 12. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för miljön eller 

människors hälsa och som under året ersatts med sådana som kan antas vara mindre farliga.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 

 

Inga kemiska produkter utöver bränsle till arbetsfordon har använts på Valsta under 2021.  
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13. Åtgärder som genomförts för att minska avfall från 
verksamheten och avfallets miljöfarlighet 

5 § 13. Redovisa de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att minska volymen avfall från 

verksamheten och avfallets miljöfarlighet.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 
 

Inget avfall har uppstått vid slamhanteringen under året. 

 

14. Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov 
till olägenheter för miljön eller människors hälsa 

5 § 14. Redovisa de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska sådana risker som kan 

ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa. 

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 

 

Ett PM för att minska luktpåverkan på omgivningen har tagits fram, se Bilaga A: Valsta slamlager 

sommaren 2021. Åtgärder har vidtagits för att minska luktstörningarna. Se ovan. 

Kontrollbesiktning av oljeavskiljaren utfördes den 21 december, besiktningsprotokollen har sänts 

över till tillsynsmyndigheten den 27 januari 2022, se dnr 21MB406-21. 
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15. Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande 
av de varor som verksamheten tillverkar 

5 § 15. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts under året för att klarlägga 

miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka 

åtgärder detta eventuellt har resulterat i.  

 

Kommentar: Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhetsutövarens 

egenkontrollansvar. 

 

Den huvudsakliga positiva miljöpåverkan från verksamheten utgörs av bättre resurshushållning. 

Tabell 3. Halter i slam från Bromma respektive Henriksdals reningsverk år 2021 (medelvärden). 

  Enhet 

Gränsvärde  

20 § 1998:944  Bromma Henriksdal 

Torrsubstans, TS %  29 26 

Glödrest, GR % TS   44 38 

Fosfor total % TS  3,2 3,2 

Kväve total % TS   4,9 5,2 

Ammoniumkväve % TS  1,3 1,1 

Järn g/kg TS   90 85 

Bly mg/kg TS 100 17 16 

Kadmium mg/kg TS 2 0,7 0,7 

Kobolt mg/kg TS  7,0 6,8 

Koppar mg/kg TS 600 401 390 

Krom mg/kg TS 100 29 18 

Kvicksilver mg/kg TS 2,5 0,4 0,4 

Mangan mg/kg TS  186 165 

Nickel mg/kg TS 50 24 21 

Silver mg/kg TS  1,6 2,5 

Zink mg/kg TS 800 544 487 

4-nonylfenol mg/kg TS 50 4,2 3,8 

PCB-7 mg/kg TS 0,4 0,02 0,03 

PAH-6 mg/kg TS 3 1,0 1,2 

 

Lagringen innebär att slammets innehåll av växtnäring och mullbildande ämnen kan tas tillvara 

då slammet används som jordförbättrande medel eller inom jordbruket. 

Metallhalterna i slammet klarade kraven för användning på åkermark enligt 20 § förordning 

1998:944 samt SNFS 1994:2, se Tabell 3. Halter i slam från Bromma respektive Henriksdals 

reningsverk år 2021 (medelvärden). Bolaget följer certifieringssystem Revaq, som ställer krav på 

föroreningsnivåer, giva, spårbarhet, minst sex månaders lagring samt kontroll att slammet är 

salmonellafritt innan spridning. Under sommaren 2021 var det under en tid förhöjda halter 

kadmium i slammet, men inget av det lagrades in vid Valsta. 
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5 h §. NFS 2016:6 

Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 

efterlevnaden av föreskrifterna NFS 2016:6. 

 

Kommentar: Övriga uppgifter gällande utsläpp av avloppsvatten som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 

jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 

Detta är inte aktuellt för Valsta men redovisas i bolagets miljörapport för avloppsvattenreningen, se 

www.stockholmvattenochavfall.se. 

5 i §. SNFS 1994:2 

Här redovisas en kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma 

efterlevnaden av föreskrifterna SNFS 1994:2 

 

Kommentar: Övriga uppgifter gällande avloppsslam som ska redovisas se SMP-Hjälp (Hur gör 

jag?/Verksamhetsutövare/Avloppsreningsverk) 
 

Slammet provtas i enlighet med SNFS 1994:2. För övrig information kring slamhantering se ovan i 

punkt 15, samt bolagets miljörapport för avloppsvattenreningen, www.stockholmvattenochavfall.se. 

   

https://www.stockholmvattenochavfall.se/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/
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Bilagor 

Bilaga A: Valsta slamlager sommaren 2021 

Bilaga B: Stickprover Valsta 2021 

 

 



 

 

Stockholm Vatten och Avfall 

Tel 08-522 120 00 

kund@svoa.se 

www.svoa.se 

En del av Stockholms stad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant 

som driver och utvecklar vatten- och med miljöfokus. Varje dag, 

året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott 

kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om 

hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter 

arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. 

http://www.svoa.se/
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Dnr 21MB861 

 

 
 

 
 

Avloppsrening 

Ragnar Lagerkvist,  

enhetschef Miljö- och Uppström 

08-522 124 33 

ragnar.lagerkvist@svoa.se 

 

  

Valsta slamlager sommaren 2021 – perioden juni - september 

Slam från avloppsreningsverk innehåller näringsämnen och mullämnen. Slammet lämpar sig 

därmed väl som gödsel och jordförbättringsmedel på åkermark. Slammet från SVOA:s 

reningsverk uppfyller alla lagkrav och kraven i certifieringssystemet Revaq. 

Slam måste lagras i minst sex månader och kontrolleras så det är fritt från salmonella innan 

det får spridas. Av praktiska skäl sprids slam på åkermark framför allt under augusti och 

september (efter skörd och före höstsådd). Det måste vara tillräckligt torrt för att lastbilar och 

tunga slamspridare ska kunna komma ut på åkrarna. 

SVOA har ett slamlager vid Valsta i Haninge kommun. Vi har under senare år fått 

återkommande klagomål från närboende på lukt. Lukt uppstår framförallt vid in- och 

utlastning, när slammet bearbetas, som vid stackning inför lagring och halmtäckning, eller 

utlastning då lagrat slam lastas ut och körs till jordbruk för spridning.  

Den praktiska hanteringen med lagring, transport och spridning av slam görs av SVOA:s 

slamentreprenörer Biototal och Ragn-Sells. För att minimera luktstörningar från Valsta 

slamlager under sommaren 2021 har SVOA och entreprenörerna enats om följande 

förfarande: 

- Ingen in- och utlastning av slam under juni och juli 2021. Halmtäckt slam ligger orört. 

- Utkörning till lantbruk påbörjas i augusti. Tidpunkten för utkörning styrs av vädret och 

lantbrukets möjligheter att ta emot slam. 

- SVOA informerar tillsynsmyndighet om planering innan utkörning startar i augusti.  

- Huvudsaklig in- och utlastning måndag-torsdag. Inga körningar lördag-söndag. 

- Lagrat slam har täckts med halm. Utkörning görs av ett slamparti i taget. Brottytan 

täcks efter varje arbetsdag. Övriga slampartier förblir täckta med halm. 

- Extra transporter sätts in för att utkörningen ska gå så fort som möjligt. 

Frågor eller klagomål under sommaren, ställs till miljöingenjörernas gruppbrevlåda 

grupp.am@svoa.se. 

mailto:grupp.am@svoa.se


2021-01-01

2022-01-01

Valsta Damm

Datum Flöde

pH 

Oljeavskilja

re

Temp 

Oljeavskilja

re

Kond 

Oljeavskilja

re

Susp 

Oljeavskilja

re

TOC 

Oljeavskilja

re

NH4-

NOljeavskil

jare

NO2+NO3-

N 

Oljeavskilja

re

Tot N 

Oljeavskilja

re

Tot P 

Oljeavskilja

re

Pb 

Oljeavskilja

re

Cd 

Oljeavskilja

re

Co 

Oljeavskilja

re

Cu 

Oljeavskilja

re

Cr 

Oljeavskilja

re

Hg 

Oljeavskilja

re

Mn 

Oljeavskilja

re

Ni 

Oljeavskilja

re

Ag 

Oljeavskilja

re

Zn 

Oljeavskilja

re E. coli

Totala 

Coliformer

Valsta OA m3/år mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l n/a n/a

2021-01-21 8 23,5 230 90 140 240 18 290 6,5 2,4 0,19 13 65 3,2 0,05 86 90 0,5 70

2021-02-25 7,1 23 120 25 55 82 25 89 1,7 0,89 0,28 7,4 60 1,1 0,05 270 61 0,5 52 6900 39000

Datum Flöde pH Temp Kond Susp TOC NH4-N NO2+NO3-N Tot N Tot P Pb Cd Co Cu Cr Hg Mn Ni Ag Zn E. coli

Totala 

Coliformer

Valsta Damm m3/år mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l n/a n/a

2021-01-21 7,4 23,3 100 38 50 69 12 80 1,5 2,6 0,21 2,5 28 6,5 0,05 160 17 0,79 54

2021-03-25 8 22,5 84 29 46 41 0,89 56 1 0,55 0,11 5,2 25 0,54 0,05 150 41 0,5 37

2021-04-22 8,4 23,3 92 9,4 64 42 13 65 1,7 0,5 0,14 5,5 26 0,7 0,05 62 51 0,5 27

2021-04-22 8,4 23,3 92 9,4 64 42 13 65 1,7 0,5 0,140 5,5 26 0,67 0,05 62 51 0,5 27

2021-05-20 7,4 23,1 80 4,5 60 21 15 41 1,1 0,5 0,076 5,5 19 0,5 0,05 180 49 0,5 18

2021-06-01 7,6 22,4 96 6,3 66 49 7,8 61 2,6 0,56 0,2 6,1 26 0,67 0,05 220 53 0,5 44 320

2021-06-22 7,8 23,5 120 8,1 110 64 0,16 78 5,9 0,87 0,22 7,2 37 0,83 0,05 300 70 0,5 31 99 130 000

2021-07-22 7,8 22,7 130 32 120 54 0,1 71 9,9 0,63 0,088 7,1 20 0,97 0,05 480 78 0,5 12 59 1 300 000

2021-08-26 8,1 24,3 99 39 160 40 0,54 54 8,7 1,2 0,13 5,6 17 1 0,05 260 62 0,5 19 1 500 2 400 000

2021-09-23 7,6 23,8 120 61 130 53 0,1 70 9,8 1,2 0,14 6,9 23 0,96 0,1 490 68 0,5 20 370 124 000

2021-11-25 7,4 22,9 190 19 110 76 0,58 110 1,9 0,62 0,26 12 33 0,5 0,05 830 59 0,5 92 10 4 600

2021 3075

Mean 7,8 23,2 109 23 89 50 6 68 4,2 0,9 0,16 6,3 25 1,3 0,05 290 54 0,5 35 393 791 720

Max 8,4 24,3 190 61 160 76 15 110 9,9 2,6 0,26 12 37 6,5 0,10 830 78 0,79 92 1 500 2 400 000

Min 7,4 22,4 80 4,5 46 21 0,1 41 1 0,5 0,076 2,5 17 0,5 0,05 62 17 0,5 12 10 4 600

Mängd kg 2021 71 274 154 17,66 210 12,8 0,003 0,00048 0,019 0,078 0,0039 0,00017 0,89 0,167 0,0016 0,107 1,208 2434,539

Datum Flöde pH Temp  Dike Kond Dike Susp Dike TOC Dike

NH4-N 

Dike

NO2+NO3-

N Dike Tot N Dike Tot P Dike Pb Dike Cd Dike Co Dike Cu Dike Cr Dike Hg Dike Mn Dike Ni Dike Ag Dike Zn Dike E. coli

Totala 

Coliformer

Valsta Dike m3/år mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l n/a n/a

2021-01-21 7,4 23,5 50 20 100 22 5,7 30 0,49 1,7 0,17 2,8 17 4 0,05 110 18 0,5 45

2021-02-25 6,9 22,5 17 42 16 0,47 1,8 2,6 0,15 1,6 0,13 1,3 11 4,2 0,05 57 6,4 0,5 37 10 3 500

2021-03-25 7,6 22,8 54 12 23 18 4,2 26 0,4 0,86 0,14 2,7 18 1,6 0,05 140 21 0,5 34

2021-04-22 7,8 22,8 72 28 33 23 6,9 34 0,65 0,5 0,085 3,4 15 0,94 0,1 130 32 0,5 21

2021-04-22 7,8 22,8 72 28 33 23 6,9 34 0,65 0,5 0,085 3,4 15 0,94 0,1 130 32 0,5 21

2021-05-20 7,5 23,4 51 13 27 2,6 5,4 11 0,96 0,098 3 15 2 0,05 170 27 0,5 21

2021-06-01 7,5 23,4 63 8,6 46 24 4,3 33 1,3 0,88 0,25 3,7 26 1,9 0,05 140 36 0,73 32 120

2021-06-22 7,8 23,5 100 24 67 45 0,29 55 1,1 0,11 6,1 14 2 0,05 440 54 0,5 18 1 000 23 000

2021-08-26 7,3 23,9 48 120 38 8,8 0,67 16 2,8 3,1 0,21 3,9 17 3,2 0,05 290 29 0,5 35 5 800 330 000

2021-09-23 7,7 23,9 58 19 35 0,33 3 7,3 1,6 0,93 0,071 3 8,2 0,98 0,1 240 24 0,5 14 160 88 000

2021-11-25 7,4 23,1 36 14 11 0,039 0,59 1,2 0,28 1,7 0,15 1,4 12 4 0,05 110 6,2 0,5 29 10 2 990

2021-12-21 7,2 23 120 25 30 18 0,65 25 0,6 1,9 0,14 3 15 4,2 0,05 400 18 0,5 30

Enbart diffust flöde ut från dammen 2021. Dammens utlopp proppades 22/4 2019.

Mängdberäkning utifrån volym som tömts ur dammen och medelvärde för samtliga provtagningar i dammen under 2021. 

Vattnet i dammen har körts till Hallstens mottagningsstation och går där till rening i Henriksdal.
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