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Sammandrag: En bedömningsmetodik för påverkan från lakvatten på

reningsverk presenteras. Metodiken avses att tillämpas inom REVAQ för att
bedöma om påverkan från ett visst lakvatten är tolerabel, främst avseende
påverkan på slamkvalitet.
Sammanfattning: Många svenska deponier eller avfallsanläggningar har sitt
lakvatten kopplat till ett avloppsreningsverk. Certifieringssystemet REVAQ
syftar bl.a. till en bättre slamkvalité och en utgångspunkt i REVAQs regelverk
är att lakvatten ska kopplas bort från reningsverken. Undantag från denna
regel kan vara aktuellt om det inte bedöms rimligt att etablera lokal rening,
men då ska man visa att lakvattnets påverkans på slamkvalitén är tolerabel.
Denna rapport redovisar en metodik som utvecklats för att bedöma hur
deponilakvatten kan påverka slam från reningsverk. Metodiken kommer att
användas inom REVAQs regelverk för att kunna bedöma om ett lakvatten bör
kopplas bort. Innan metodiken tillämpas bör dock mer uppenbara metoder för
att koppla bort lakvattnet ha utvärderats och befunnits tekniskt eller praktiskt
svårgenomförda.
Metodiken innehåller bedömningskriterier, en lista över prioriterade ämnen
samt vägledning för genomförande av en prövning. En operativ vägledning
ges i en separat manual. Denna rapport redovisar utgångspunkterna och
principerna för föreslagna bedömningskriterier, samt ger en översiktlig
genomgång av lakvattendata. Baserat på denna genomgång har ett stort
antal organiska ämnen utvärderats och en slutlig prioriteringslista framtagits.
Metodiken som presenteras omfattar påverkan på slam och påverkan på
avloppsreningsverkets recipient. För närvarande är det påverkan på slam som
kommer att ingå i REVAQs regelverk.
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Tipsrapportlista
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för
medlemmar
under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom
Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och
Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält
sig till SVUs sändalistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även
fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!
Anmäl intresse för info-mejl!
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att du vill ha framtida info-mejl, så lägger vi till dig
på sändlista.
Synpunkter!
Vi inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vill gärna ha synpunkter på
rapporterna. Anledningen är att vi avser att sammanställa den sammanlagda
nyttan av SVU. Alla synpunkter, positiva som negativa är högst välkomna.
Ange då vilken eller vilka rapporter kommentarerna avser.
Skicka mejl till e-postadressen: SVU@svensktvatten.se.
Skriv i ”Ämnesraden” att mejlet handlar om synpunkter på SVUs rapport/er.
Tack på förhand.

Svenskt Vattenarbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som
branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och
miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VAorganisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella
sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i
Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5
miljoner anslutna kunder.
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