
 

 
 

Kommunstyrelsen Utdrag ur  
 PROTOKOLL  
 2016-12-06 
 
 

Expedieras till 
Akten 

Expedierat av Siobhán Górny 2016-12-15 

 

§ 236 
 
Anslutning av Knivstas allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet 
KS-2016/768  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra åt Roslagsvatten att sätta ihop lämplig projektorganisation med syftet att 
undersöka förutsättningarna för en anslutning till Käppalaförbundet, och 
 
att uppdra åt Roslagsvatten att ta fram en avsiktsförklaring mellan Knivsta kommun, 
Knivstavatten och Käppalaförbundet som grund för det fortsatta arbetet, samt 
 
att Knivsta kommun skickar in en intresseanmälan om medlemskap i Käppalaförbundet. 
 
Yrkande 
 
Claes Litsner (S), Anders Eskhult (C), Lennart Lundberg (KNU), Rolf Samuelsson (MP) och 
Oscar Hahne (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
 
Ärende  
 
Beslut från arbetsutskottet, § 197, 2016-11-21, beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 
§ 125, 2016-11-07, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2016-10-12, signerat 
tjänsteutlåtande från Roslagsvatten och Förstudie Knivstas framtida avloppshantering, från 
Roslagsvatten har varit utsända.  
 
Terees von Stedingk, kommunansvarig Roslagsvatten, informerar.  
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Expedierat av Eva Paulsrud 2016-11-14 
 

 
 

 
 
§ 125 
  
Anslutning av Knivstas allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet 
SUN-2016/638 
 
Beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra åt Roslagsvatten att sätta ihop lämplig projektorganisation med syftet att 
undersöka förutsättningarna för en anslutning till Käppalaförbundet, och 
 
att uppdra åt Roslagsvatten att ta fram en avsiktsförklaring mellan Knivsta kommun, 
Knivstavatten och Käppalaförbundet som grund för det fortsatta arbetet, samt 
 
att Knivsta kommun skickar in en intresseanmälan om medlemskap i Käppalaförbundet. 
 
Yrkande 
 
Ordföranden yrkar på tillägg av en att-sats ”att Knivsta kommun skickar in en 
intresseanmälan om medlemskap till Käppalaförbundet” samt en ändring i första att-satsen 
där ”verka för” byts ut till ”undersöka förutsättningarna för”. 
 
 
Ärende  
 
Marika Palmér Rivera, VA-strateg föredrar ärendet och Terees von Stedingk, Roslagsvatten 
svarar på frågor. Beslut från arbetsutskottet 2016-10-24, § 120, tjänsteskrivelse 2016-10-12, 
förstudie Roslagsvatten 2016-08-30 och tjänsteskrivelse Roslagsvatten 2016-10-06 har varit 
utsända.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Marika Palmér Rivera Datum SUN-2016/638 
VA-strateg 2016-10-12   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 

Anslutning av Knivstas allmänna avloppshantering till 
Käppalaförbundet 
SUN-2016/638 
 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra åt Roslagsvatten att sätta ihop lämplig projektorganisation med syftet att verka för 
en anslutning till Käppalaförbundet 
 
att uppdra åt Roslagsvatten att ta fram en avsiktsförklaring mellan Knivsta kommun, 
Knivstavatten och Käppalaförbundet som grund för det fortsatta arbetet 
 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar 
 
att ärendet beslutas med omedelbar justering. 
 
 
Sammanfattning  
 
För att uppnå bästa möjliga förutsättningar för Knivstas samhällsutveckling krävs en 
långsiktigt hållbar avloppsreningslösning. Med utgångspunkt i den förstudie som genomförts 
av Roslagsvatten bedömer Knivstavatten att en anslutning till Käppala reningsverk är det 
bästa av samtliga undersöka alternativ. För detta krävs att Knivsta kommun blir medlem i 
Käppalaförbundet, och nästa steg i processen är att Knivsta kommun, Knivstavatten och 
Käppalaförbundet tillsätter lämplig projektorganisation samt tecknar en avsiktsförklaring om 
att man gemensamt önskar gå vidare med detta som mål. 
 
Bakgrund 
 
En förstudie har utförts för att användas som underlag inför Knivstavattens beslut gällande 
framtida hantering av Knivsta kommuns avloppsvatten. Med utgångspunkt i det beslut som 
fattades av Samhällsutvecklingsnämnden 2015-04-28 och har studerat totalt sju alternativ: 
utbyggnad av befintligt reningsverk, tre alternativa placeringar för ett nytt reningsverk inom 
kommunen (Haknäs, Vassunda och Skottsila), överföring av avloppsvatten till Uppsala 
respektive Käppala, Lidingö samt källsorterande system. För utvärdering av dessa alternativ 
har ett antal effektmål och politiska mål används tillsammans med kommunens vision samt 
resultatet av en workshop för SUN:s och Knivstavattens representanter. Risker har bedömts 
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för de olika alternativen och kostnadsuppskattningar har gjorts för både anläggning och drift. 
Förstudiens slutsats är att det finns två realistiska alternativ: utbyggnad av befintligt 
reningsverk alternativt ansluta till Käppalaverket via tunnel. Valet av alternativ beror på vilken 
befolkningsökning som är att vänta, vilken exploaterings-grad som önskas i Nydal men är 
också beroende av politiska faktorer, vilket gör det viktigt att beslutet är väl förankrat hos 
Knivstavatten, Samhällsutvecklingsnämnden samt Kommunstyrelsen. 
 
Knivstavattens styrelse beslutade den 4 oktober 2016 enhälligt att meddela 
kommunfullmäktige styrelsens rekommendation att Knivstas allmänna avloppshantering 
ansluts till Käppalaförbundets anläggning.  Eftersom det enbart är kommunen som kan bli 
medlem i Käppalaförbundet är ett ställningstagande i kommunfullmäktige nödvändigt. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Den översiktliga kostnadsberäkningen som tagits fram inom ramen för förstudien visar att 
anslutning till Käppala har den lägsta årskostnaden av samtliga studerade alternativ. Dock 
innebär det en stor investering. Investeringen finansieras av VA-kollektivet genom 
brukningsavgifterna. För mer information om kostnaderna för de olika alternativen, se 
Förstudie Knivstas framtida avloppshantering. 
 
Beslutet om att tillsätta en projektorganisation och ta fram en avsiktsförklaring bedöms inte få 
några ekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

Ytterligare underlag till beslut 
Knivstas framtida avloppshantering – utkast tjänsteutlåtande. Roslagsvatten. 
Förstudie Knivstas framtida avloppshantering. Roslagsvatten. 
 
 
 
Pelle Mikaelsson  
Tf. Samhällsbyggnadschef  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Handläggare 
Roslagsvatten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej  x 

 
Förklara oavsett svar. 

 

Beslut att tillsätta en projektorganisation och att ta fram en avsiktsförklaring om 
anslutning till Käppala bedöms inte påverka barn.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 
 

      
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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1 Inledning 
1.1 Förstudiens syfte 
Målet med förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag inför valet av slutlig hantering av 
avloppsvatten i Knivsta kommun, att sammanställa tidigare utförda utredningar med avseende på 
framtida avloppshantering samt att redovisa möjligheterna för källsorterande avloppsrening för 
bostadsområden i Knivsta kommun. För att en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska bli 
möjligt behövs en helhetssyn avseende va-försörjning för befintliga fastigheter så väl som planerad 
nybyggnation. 

1.2 Definitioner  
Begrepp/förkortning Förklaring/definition 

pe Personekvivikalent, anger den genomsnittliga 
mängd föroreningar i avloppsvattnet som en 
person ger upphov till per dag. Antal pe används 
vid beräkning av den belastning ett reningsverk 
behöver klara av 

BDT-avlopp Avlopp från bad, disk och tvätt 

Klosettvatten  Avloppsvatten från vakuumtoalett 

BOD₇ BOD är mängden (i vatten löst) syre som 
förbrukas vid biologisk nedbrytning av de 
organiska ämnena i ett vattenprov. BOD7 anger 
den mängd syre som förbrukas under 7 dygn 

h timme 

 

1.3 Tillstånd och beslut 
Gällande tillstånd och beslut: 
4 § 2. Datum och tillståndgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt 9 kap. 6 § miljöbalken 
motsvarande miljöskyddslagen samt en kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser. 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

1996-12-06 Länsstyrelsen i Uppsala län Tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp av avloppsvatten 
från Knivsta och Alsike till Knivstaån i Uppsala kommun. 

1997-10-13 Koncessionsnämnden för 
miljöskydd 

Ändring av villkor 5 i tillståndsbeslutet (mängden fosfor i det 
sammanlagda utsläppet av spillvatten) 

2008-02-28 Länsstyrelsen i Uppsala län Slutliga villkor avseende nitrifikation 

 
Utsläppsvillkor: 

Parameter Resthalt Period Gräns-/Riktvärde 

Totalfosfor 0,3 mg/l Medelvärde för kvartal Riktvärde  

BOD₇ 10 mg/l Medelvärde för kvartal Riktvärde 

Ammoniumkväve  4 mg/l 
8 mg/l 

Medelvärde för maj - oktober 
Medelvärde för november - april 

Riktvärde 
Riktvärde 

 
Gällande villkor och tillstånd: 
4 § 7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur var och ett av dessa villkor har uppfyllts. 

Villkor Kommentar  

1. Utsläppsvillkor: 
Länsstyrelsen i Uppsala län lämnade 1996-12-06 

Villkoret uppfyllt. 
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tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp av 
avloppsvatten från Knivsta och Alsike till 
Knivstaån. Tillståndet avser en belastning av 
högst 13 000 personekvivalenter. 

2. 2008-02-28 meddelades slutliga villkor med 
avseende på reduktion av ammoniumkväve. 
”Resthalter i ammoniumkväve i utgående 
avloppsvatten får som riktvärde och 
periodmedelvärde för perioden maj-oktober inte 
överstiga 4 mg/l. Under övriga delar av året, 
perioden november-april, får som riktvärde och 
periodmedelvärde resthalterna av 
ammoniumkväve inte överstiga 8 mg/l. Villkor 1 i 
beslut daterat 1996-12-06 upphör härmed. 

Villkoret är uppfyllt. Halten ammoniumkväve har som 
mest uppgått till 2,8 mg/l för ett kvartal, vilket således 
innebär att det lägre riktvärdet på 4 mg/l har innehållits 
under hela året. 

3. Koncessionsnämnden för miljöskydd har 1997-
10-13 ändrat villkor 5 i tillståndsbeslutet. 
Mängden fosfor i det sammanlagda utsläppet av 
spillvatten från reningsverk och ledningsnät får 
uppgå till högst 0,279 ton per år (= 0,5 *aktuell 
Pe belastning/13 000 PE). 

Utsläppet av fosfor från reningsverket uppgick till 0,18 ton 
för 2014. 

4. Utsläppsvillkor 
4.1 Halten av totalfosfor i det sammanlagda 
utsläppet från Knivsta ARV får inte överstiga 
följande medelvärden. Riktvärde: 0,3 mg/l 
Årsmedelvärde Riktvärde: 0,3 mg/l Medelvärde 
per kvartal 
4.2 Halten av BOD7 i det sammanlagda utsläppet 
från Knivsta ARV får inte överstiga följande 
medelvärden. Riktvärde: 10 mg/l Årsmedelvärde 
Riktvärde: 10 mg/l Medelvärde per kvartal 
4.3 Halten av ammoniumkväve i det 
sammanlagda utsläppet från Knivsta får inte 
överstiga följande medelvärden. Riktvärde: 4 
mg/l period maj- oktober Riktvärde: 8 mg/l 
period november- april 

 
Totalfosforhalten i utgående vatten har beräknats som 
flödesvägt medelvärde per kvartal. Riktvärdet innehålls 
samtliga kvartal. Årsmedelvärdet uppgår till 0,16 mg/l. 
Se punkt 7 
 
BOD7-halten i utgående vatten har beräknats som 
flödesvägt medelvärde per kvartal. 
Se punkt 7. Samtliga kvartalsmedelvärde innehåller 
riktvärdet med god marginal. 
 
Ammoniumhalten i utgående vatten räknat som 
flödesvägt medelvärde period maj-oktober och period 
november-april. 
Se punkt 7. Riktvärdena har innehållit. 

5. Övriga villkor 5.1 Vid behov av desinfektion av utgående avloppsvatten 
finns det förberedelse på verket. 
5.2 Byte av fällnings- eller flockningskemikalier har inte 
skett under året 
5.3 Ingen A-industri ansluter på verket. 
5.4 Under år 2014 har det inte kommit några klagomål på 
lukt från kringboende 

 
Kontrollprogrammet (Anläggningskontroll) utformas och genomförs i enlighet med 
Naturvårdsverkets författningssamling. Kontrollen består av 

 Flödesmätning 

 Provtagning på inkommande samt utgående vatten 

 Provtagningsanvisningar 

 Kontroll av slam 

 Kontroll av kemikalier 

 Avfallshantering 

 Recipientkontroll 
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Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter att bevaka och nyttja information om reningsverkets 
kondition och dess utsläppsvärden. 

2 Utgångspunkter för förstudien 
2.1 Bakgrund 
Befolkningstillväxten i Knivsta kommun ökar för närvarande i hög takt. För att klara inflyttning och 
expansion och, som en konsekvens av detta, en utökad framtida hantering av avloppsvatten med 
största möjliga hänsyn till miljö, ekonomi och kvalitet krävs investeringar.  
Det befintliga reningsverket behandlar avloppsvatten från Knivsta och Alsike samhällen. Verket är 
dimensionerat för 13 000 pe och ett dimensionerande flöde på 300 mᶟ /timme. För närvarande 
(2015) är ca 11 000 personer från Knivsta och Alsike samt företagsbyn Ar anslutna och omräknat 
motsvarar detta att verket belastas med 10 430 pe. Inga stora industrier är anslutna till reningsverket 
och bland övriga verksamheter finns det ingen som har identifierats ha någon betydande negativ 
inverkan. Recipient är Knivstaån som mynnar ut i Garnsviken i Mälaren. 
Flera olika scenarion gällande befolkningsprognos har tagits fram, och beroende på vilken prognos 
man använder överskrids verkets kapacitet i värsta fall inom två år. Att få en utbyggnad till stånd 
inom den tiden är, oavsett val av alternativ, inte rimligt och därför måste man se över vilka områden 
som ska prioriteras för anslutning. Troligen finns kapacitet i verket i ytterligare några år, men det är 
viktigt att ha kontroll på hur många utbyggnadsområden som inkluderas och ansluts. Kommunens 
GIS-system medger inte att man kan ta fram antalet boende per fastighet vilket skulle kunna ge en 
mer exakt prognos för flera aktuella områden.  

 

2.3 Rening av Knivsta avloppsvatten i nuläget 
Avloppsledningsnätet består av 67 km spillvattenledningar och pumpstationer utrustade med brädd-
/nödavlopp. Nätet är ett duplikatsystem, d.v.s. spill- och dagvatten leds i separata ledningar. 
Pumpstationerna är utrustade med larm för hög nivå och är anslutna till ett driftövervakningssystem. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Anslutna till Knivsta reningsverk 

Anslutna

Villkor pe

Hela kommunen

Prognos anslutna



DOKUMENT ID: 20160830-20136 
SIDAN: 7 (17) 

Avloppsvattnet i Knivsta reningsverk behandlas inledningsvis mekaniskt genom ett maskinrensat 
fingaller och ett luftat sandfång. Biologisk behandling sker med aktiv slam i kontakt- och 
aktivslambassäng samt i nitrifikationsreaktorer fyllda till 2/3 med bärarmaterial. Möjlighet finns för 
simultanfällning i den biologiska reningen men i dagsläget används bara efterfällning med järnklorid 
(PIX-111). Processluft renas i barkbädd. Efterpolering av det renade avloppsvattnet sker i två 
dammar. Slutligen passerar det renade vattnet en mätstation innan det leds till recipienten. 
Bräddning kan ske från sandfånget. Allt bräddat vatten mäts och avleds till en av de två dammarna. 
Möjlighet finns att dosera fällningskemikalier till det bräddade vattnet. 
Överskottsslammet som består av bio- och kemslam tas ut och förtjockas. Förtjockat slam pumpas till 
slamluftningsbassänger för aerob stabilisering. Därefter leds slammet till ett slamlager. Efter tillsats 
av polymer avvattnas slammet i centrifug. Det avvattnade slammet samlas upp i två containrar för att 
hämtas av slamentreprenör. 

2.4 Områdesbeskrivning enligt Länsstyrelsen, 2008: 
Närsalter från jordbruket har kartlagts av Vattenmyndigheten och kan vara en påverkande faktor vid 
val av alternativ. 
Avrinningsområdet Lövstaån – Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström i Knivsta och Sigtuna 
kommuner och mynnar via Mälaren i Östersjön. Avrinningsområdet är 120 km2 stort och består av 60 
% skogsmark, 30 % åkermark, 5 % våtmark och 3 % sjöyta. Tätorter i avrinningsområdet är Knivsta, 
Alsike och Bromstaberg. Även om avrinningsområdet domineras av skog finns ”kärnstråk” av äldre 
odlingsbygd och de marker som avvattnas direkt till åns nedersta halvmil domineras i hög grad av 
odlingsbygd. I avrinningsområdet finns 3 vattenförekomster för ytvatten, varav 2 vattendragssträckor 
och sjön Valloxen. (Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Norra östersjöns vattendistrikt 
2008 – 2009,Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Länsstyrelsen Västmanlands län). 
 
En annan utredning, utförd av Länsstyrelsen 2008, visar följande värden för näringstillståndet i 
Knivsta/Lövstaån 2003-2008: 

Period Vattendrag  P kg/år  N kg/år  PTOT 
ug/l  

NTOT 
ug/l  

PO4 
ug/l  

Grumlighet  N/P-
Kvot  

2003-
2007 

Knivsta/Lövsta 
ån 

1294 52441 81 3291 48 0,31 41 

 
P – Transporterad mängd fosfor till vattendragets mynning, kg/år 
N - Transporterad mängd kväve till vattendragets mynning, kg/år 
PTOT - Halten totalfosfor (halten av allt analyserbart fosfor) 
NTOT - Halten totalkväve (halten av allt analyserbart kväve) 
PO4P – Halten Fosfatfosfor 
Grumlighet - Mätt som absorbans (420 nanometer, 5 cm-kyvett, differensen mellan ofiltrerat och filtrerat prov) 
N/P-kvot – Kvoten mellan Totalkväve och totalfosfor 

 
Värden för P TOT samt NTOT bedöms vara mycket höga, N/P Kvot bedöms som en låg halt. 

2.5 Effektmål 
Effektmål som bör uppnås när val av framtida hantering av avloppsvatten är beslutat och systemval 
samt driftsättning av detta är genomfört: 

 Säkerställande av omhändertagande av avloppsvatten, både för befintliga fastigheter och 

nyproduktion 

 Förbättrad rening av avloppsvatten 

 Förbättrad ekologisk status hos omgivande recipienter 

 Säkerställande av kapacitet för rening/omhändertagande av avloppsvatten 
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 Fungerande hanteringssystem för avloppsfraktioner 

2.6 Politiska mål 
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun antog år 2012 en VA-strategi för kommunen, som anger en 
vision för VA i kommunen år 2020: 

 Alla kommuninvånare har en hög medvetenhet om sambandet mellan vatten, avlopp och 

miljö. 

 Alla kommuninvånare har en trygg dricksvattenförsörjning med avseende på kvalitet och 

kvantitet. 

 Allt avloppsvatten i kommunen avleds och renas så optimalt som möjligt med avseende på 

hälsa, miljö och genomförbarhet. 

 Allt dagvatten i kommunen berikar i stället för belastar miljön. 

 Kommunen har en hög servicegrad och ett kostnadseffektivt utförande av kommunala VA-

tjänster. 

 Alla sjöar och vattendrag i kommunen har god ekologisk status. 

 Kommunen har kretsloppsanpassade VA-system, där näringsämnen i avloppsvattnet återförs 

till produktiv mark och övriga tillgängliga resurser utnyttjas på ett så miljö- och 

resurseffektivt sätt som möjligt. 

Visionen är utgångspunkten för det långsiktiga och strategiska arbetet med VA-försörjningen, och 
således också för beslutet om Knivstas framtida avloppshantering. 
Vision 2025, som gäller hela kommunen och som antogs av kommunfullmäktige 2013, anger 
följande: 

 En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala 

  En kommun öppen för förändringar 

 En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan 

 En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle 

 En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare 

 Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag 

 En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta 

En workshop om Knivsta reningsverks framtid genomfördes med representanter för 
Samhällsutvecklingsnämnden och Knivstavattens styrelse 2016-02-18. De kriterier som man då ansåg 
var viktigast för val av framtida avloppslösning för tätorten var: 

 Påverkan på recipienter 

 Ekonomiska konsekvenser för VA-kollektivet 

 Ekonomiska konsekvenser för skattekollektivet 

 Ekonomiska risker 

 Hur tidplan för genomförande passar med Knivstas utveckling 

 Flexibilitet för att möta framtida volymer till följd av Knivstas befolkningsutveckling 

 Hur mycket mark som frigörs i tätorten med olika alternativ 

 Påverkan på kommunens invånare/omgivningen (lukt, transporter, etc) 

 Påverkan på medborgare 

 Sårbarhet 

 Risker 
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 Kretslopp och resurshushållning 

 Regional samverkan 

2.7 Intressenter 
 Myndigheter 

 Markägare  

 Fastighetsägare 

 Exploatörer 

 Ekerö kommun 

 Roslagsvatten 

 Knivstavatten 

 Andra ledningsägare (ex. Norrvatten) 

 Inflyttande i exploateringsområden 

 Redan boende som påläggs nya rutiner för VA 

 Externa driftentreprenörer 

 Knivsta kommuns samhällsutvecklingsnämnd 

 Knivsta kommuns bygg- och miljönämnd 

 Knivsta kommuns kommunstyrelse 

2.8 Risker 
Lång handläggningstid och flera inblandade instanser: 

 tillstånd 

 politiska beslut 

 nödvändiga utredningar m.m. 

Mottagare av slam och andra restprodukter:  

 intresse för att ta emot urinbaserad gödsel 

 avtal tid för långt engagemang 

 beredskap/förmåga att hantera situation om mottagare drar sig ur/avslutar sin verksamhet 

Avrinningsområde: 

 hur stor påverkan har jordbruket på näringstillståndet i Knivsta/Lövstaån 

 bygger vi bort detta genom att ansluta till Käppala tunneln?  

 kan betydelsen för vattendragen genom analys kvantifieras för att rättfärdiga val av 

alternativ 

Påkoppling till tunnel/kulvert från Märsta nödvändiga tidskrävande vilka aktiviteter:  

 administrativa  

 praktiska och möjligen årstidsbundna som t.ex. flödesmätning  
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3 Studerade alternativ 
3.1 Befintliga övergripande huvudalternativ 
Fyra alternativ för hur det ökande behovet av avloppsreningskapacitet kan tillgodoses har utretts: 
Alternativ 1. Utbyggnad på befintlig plats 
Alternativ 2. Utbyggnad på annan plats i kommunen 
Alternativ 3. Överföring för rening externt (Käppala eller Uppsala) 
Alternativ 4. Källsorterande alternativ 
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3.2 Befintligt verk utnyttjas 

3.2.1 Alternativ 1. Utbyggnad på befintlig plats 
Alternativet innebär utbyggnad av befintligt verk, vilket VA-huvudmannen har rådighet över, verket 
har existerande miljötillstånd och är etablerat i samhället. Alternativet är den vanligaste och oftast 
den naturligaste lösningen. Platsen ligger ovanligt bra till utifrån nuvarande bebyggelse med hänsyn 
till såväl transporter som emissioner av lukt, buller och vatten. Dock är det känt att markområdet är 
intressant för exploatering (Nydal), vilket ska vägas in.  

Fördelar Nackdelar  

Platsen är etablerad Fortsatt belastning av Mälaren via avledning i 
Knivstaån 

Tillstånd finns för nuvarande verksamhet Platsen blockeras för framtida exploatering 

Enbart utbyggnad (kostnader) för det 
kompletterande behovet 

Ansvar för kommunen för de egna 
restprodukterna 

Rådighet för kommunen över de egna 
restprodukterna 

 

 

3.3 Nytt verk, alternativa geografiska placeringar 

3.3.1 Alternativ 2A. Nytt verk i Haknäs 
En tänkbar plats för ett nytt reningsverk inom Knivsta kommun är området kring Haknäs med utlopp i 
Kyrkviken, dvs. Mälaren. Detta alternativ inbegriper att nuvarande reningsverk i Knivsta rivs och 
ersätts av en pumpstation, som via nyanlagda överföringsledningar transporterar det obehandlade 
avloppsvattnet till det nyanlagda verket. 

Fördelar Nackdelar 

Större delen av nuvarande markområde för 
befintligt reningsverk tillgängliggörs 

Recipienten Mälaren bibehålles 

Ger möjlighet att anlägga det nya verket avskilt Hög investeringskostnad för 
överföringsledningen 

Rådighet för kommunen över de egna 
restprodukterna 

Utbyggnad (kostnad) av verket för hela 
kapaciteten (inget att ”starta med”) 

 Den nya platsen blockeras för framtida 
exploatering 

 Den nya lokaliseringen kräver nya tillstånd för 
såväl etablering som utloppspunkt 

 Ansvar för kommunen för de egna 
restprodukterna 

 

3.3.2 Alternativ 2B. Nytt verk i Vassunda 
En tänkbar plats för ett nytt reningsverk inom Knivsta kommun är i anslutning till det befintliga verket 
i Vassunda (ca 200p) med slutligt utlopp i Mälaren. Detta alternativ inbegriper att nuvarande 
reningsverk i Knivsta rivs och ersätts av en pumpstation, som via nyanlagda överföringsledningar 
transporterar det obehandlade avloppsvattnet till Vassunda, där det ansluts till ett helt nyanlagt 
verk. Det nya verket möjliggör att det befintliga Vassundaverket, vilket inte är i särskilt bra skick, kan 
rivas. 
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Fördelar Nackdelar 

Större delen av markområdet för befintligt 
reningsverk i Knivsta tillgängliggörs 

Recipienten Mälaren bibehålles 

Ger möjlighet att anlägga det nya verket i 
anslutning till det befintliga 

Hög investeringskostnad för 
överföringsledningen 

Befintlig plats är en etablerad plats för 
avloppsrening 

Utbyggnad (kostnad) av verket för hela 
kapaciteten (inget att ”starta med”) 

Rådighet för kommunen över de egna 
restprodukterna 

Den nya platsen blockeras för framtida 
exploatering 

 Den nya lokaliseringen kräver nya tillstånd för 
såväl etablering som utsläppspunkt 

 Ansvar för kommunen över de egna 
restprodukterna 

 

3.3.3 Alternativ 2C. Nytt verk i Skottsila 
En tänkbar plats för ett nytt reningsverk inom Knivsta kommun är området kring Skottsila med utlopp 
till Knivstaån och slutligen i Mälaren. Detta alternativ inbegriper att nuvarande reningsverk i Knivsta 
rivs och ersätts av en pumpstation, som via nyanlagda överföringsledningar transporterar det 
obehandlade avloppsvattnet till det nyanlagda verket. 

Fördelar Nackdelar 

Större delen av nuvarande markområde för 
befintligt reningsverk tillgängliggörs 

Recipienten Mälaren bibehålls 

Rådighet för kommunen över de egna 
restprodukterna 

Utbyggnad av verket för hela kapaciteten (inget 
att ”starta med”) 

 Platsen blockeras för framtida exploatering 

 Den nya lokaliseringen kräver nya tillstånd för 
såväl etablering som utsläppspunkt 
 

 Ansvar för kommunen för de egna 
restprodukterna 

 

3.4 Överföring för rening externt 

3.4.1 Alternativ 3A. Överföring för rening i Kungsängsverket i Uppsala 
En tänkbar, teoretisk möjlighet för rening utanför Knivsta kommun är att via ledningssystem överföra 
vattnet till Kungsängsverket i Uppsala. Detta alternativ inbegriper att nuvarande reningsverk i Knivsta 
rivs och ersätts av en pumpstation, som via nyanlagda överföringsledningar transporterar det 
obehandlade avloppsvattnet till Kungsängsverket.  

Fördelar Nackdelar 

Större delen av nuvarande markområde för 
befintligt reningsverk tillgängliggörs 

Recipienten Mälaren bibehålles  
 

Överföringsledningen kan samförläggas med 
eventuell sammankoppling av dricksvattennäten 
mellan Norrvatten i Knivsta och Uppsala. 

Hög investeringskostnad för 
överföringsledningen 

Mycket bra reningsresultat och 
resursutnyttjande 

Lösningen kräver nya tillstånd (Länsstyrelsen 
Stockholm samt Uppsala) 

En långsiktig och trygg lösning Ingen rådighet för kommunen för de egna 
restprodukterna 
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3.4.2 Alternativ 3B. Överföring för rening i Käppalaverket, Lidingö 
En tänkbar möjlighet för rening utanför Knivsta kommun är att via ledningssystem via en anslutning i 
Märsta överföra vattnet till Käppalaverket på Lidingö. Detta alternativ inbegriper att nuvarande 
reningsverk i Knivsta rivs och ersätts av en pumpstation, som via nyanlagda överföringsledningar 
transporterar det obehandlade avloppsvattnet till Käppalaverkets tunnelsystem i Märsta. 
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva 
medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som ligger på 
Lidingö. Näring och energi som finns i avloppsvattnet tillvaratas och slam, biogas och värme återförs 
till samhällets kretslopp. 

Fördelar Nackdelar 

Bortkoppling av Knivsta tätorts utsläpp till 
Mälaren 

Hög investeringskostnad för 
överföringsledningen 

Större delen av nuvarande markområde för 
befintligt reningsverk tillgängliggörs 

Lösningen kräver nya tillstånd (Länsstyrelsen i 
Stockholm resp. Länsstyrelsen i Uppsala) 

En långsiktig och trygg lösning Ingen rådighet för kommunen över de egna 
restprodukterna  

Extremt bra reningsresultat och mycket hög 
utnyttjandegrad av restprodukter 

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige 
fastställer årligen den årsavgift som ska betalas 
av medlemskommunerna att få sitt 
avloppsvatten renat i Käppalaverket. 
Årsavgiften består av en personekvivalentavgift 
och en avgift som beror av mängden 
avloppsvatten man släpper till Käppalaverket. 
Det är sedan upp till varje kommun att 
bestämma VA-avgiften. 

Rening sker i ett verk med netto nolluttag av 
energi 

 

Kapacitetsmässigt utrymme finns  

En långsiktig lösning  

 

3.5 Alternativ 4. Källsorterande system 
Källsorterande avloppssystem innebär att toalettvattnet samlas upp för sig, skiljt från bad-, disk- och 
tvättvattnet. Genom att vakuumtoaletter, eller andra extremt snålspolande toaletter, installeras 
minskar mängden toalettvatten som samlas upp. Toalettvattnet innehåller ca 90 % av alla 
näringsämnen i avloppsvattnet vilket innebär att det är ett bra gödselmedel som kan ersätta 
konstgödsel. Eftersom toalettvattnet också innehåller huvuddelen av alla smittämnen som återfinns i 
avloppet behöver det hygieniseras innan återföring till åkermark. Bad-, disk- och tvättvattnet 
innehåller relativt små mängder föroreningar och kan därför renas i enklare anläggningar/med 
enklare reningsprocesser än blandat avloppsvatten. 
Eftersom källsortering av avloppet kräver andra installationer inne i husen än ett konventionellt 
avloppssystem är det lättare att installera det i nybyggnation än i befintlig bebyggelse. Ett system 
med källsorterande avloppsvatten bör därför som ett komplement till konventionell rening.  Behovet 
av en ökad kapacitet bör kunna utformas som en kombination av konventionell rening och en 
kretsloppsanpassad sådan. 
Källsorterande avloppssystem kan bidra till energieffektivisering och minskade utsläpp till vatten och 
luft, eftersom mängden näringsämnen som tillförs reningsverket minskar. De utsorterade 
näringsämnena kan användas som gödselmedel och minska användningen av handelsgödsel. Att få 
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en helhetsbild av hur källsorterade avlopp påverkar reningsverk med avseende på växthusgaser, 
energi - och resursanvändning och på så sätt kunna bedöma hur effektiv källsorteringen är, visar sig 
svårt eftersom det finns få studier utförda inom området. Ett examensarbete med syfte att 
undersöka detta har utförts vid Uppsala universitet 2015 (”Källsorterade systems påverkan på 
avloppsreningsverk; Växthusgaser, energi- och resursanvändning i modellstudie”, Martin Guné). Till 
hjälp användes en simuleringsmodell kalibrerad på Käppala reningsverk. Studiens resultat visar bland 
annat på minskad total energi- samt resursanvändning, även den totala slamproduktionen minskade. 
Däremot var det svårt att bedöma utsläppmängd av växthusgas från reningsverket. Resultaten efter 
simuleringen visade också att ett kallare avloppsreningsvatten gav sämre kväverening samt högre 
energianvändning, det krävdes mer energi för luftning och pumpning för att få en tillräckligt god 
reningskapacitet. 

Fördelar Nackdelar 

Stor möjlighet till återföring av balanserad ren 
växtnäring (kväve, fosfor, kalium, 
mikronäringsämnen)* 

Svårt att genomföra i befintlig bebyggelse i 
tätorten, främst tillämpbart vid nybyggnation 

Ger minskad energianvändning* Oprövat system i den här skalan i Sverige 

Eliminerar nästan spridning av tarmpatogener* 
 

Kräver förändringar i hur VA-systemet planeras 
och driftas 

Minskar kraftigt utsläpp av kväve och fosfor* Kräver andra installationer inne i huset än 
konventionellt system, god dialog med 
byggherrar är därför avgörande 

Eliminerar nästan spridning av läkemedel till 
vatten* 

Innebär sannolikt högre kostnader i ett 
inledningsskede eftersom det är ett nytt system 

Minskar kraftigt riskerna vid skyfall och 
översvämningar* 

Kräver resurser för kommunikation och dialog 
med brukarna 

 Ekonomiska och juridiska risker för system som 
inte prövats enligt gällande lagstiftning 

*Källa: Håkan Jönsson, professor kretsloppsteknik, SLU4 Kostnadsuppskattningar  

4 Kostnadsuppskattningar  
Nedan redovisas överslagsmässiga investerings- och driftkostnader för de olika alternativen. Vi vill 
påpeka att beräkningarna är gjorda med etablerade nyckeltal för investeringar i ledningssystem samt 
erfarenhetsmässiga kostnader för anläggningsutbyggnader. Beräkningen syftar mer till att rangordna 
alternativen än att ta fram noggranna kostnader. Detta kan genomföras i en fördjupad utredning. 
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4.1 Investeringskostnader alternativ 1-3 
Investeringskostnaderna sammanfattas i nedanstående graf: 

 
Kostnadsberäkningarna är gjorda med vissa förutsättningar: 
 
Alt 1 (Knivsta) 
Beräkningarna har gjorts för en kapacitetsutbyggnad från 13 000 pe till 20 000 pe. Det är troligt att 
utsläppsvillkoren kommer att skärpas vid miljöprövning av detta alternativ. Kostnader för detta är 
inte medräknade. 
 
Alt 2A-C (Haknäs, Vassunda och Skottsila) 
Utbyggnad för en kapacitet (från 0 pe till) 20 000 pe. Kalkylerna är belastade med en 
direktavskrivning på 9 MSEK av det befintliga verket. Inget investeringstillskott medtaget pga. 
markvärdet. Det är troligt att utsläppsvillkoren kommer att skärpas vid miljöprövning av dessa 
alternativ jämfört med de nuvarande villkoren för det existerande verket. Kostnader för detta är inte 
medräknade. 
 
Alt 3A-B (Uppsala och Käppala) 
Utbyggnad (ledningssystem) för en kapacitet (från 0 pe till) 30 000 pe. Kalkylerna är belastade med 
en direktavskrivning på 9 MSEK av det befintliga verket. Inget investeringstillskott medtaget pga. 
markvärdet. Ingen anslutningsavgift eller något investeringsbidrag är medräknat. 

4.2 Drift- och kapitalkostnader 
Driftkostnaderna är tagna vid dagens anslutning på 10 000 pe, varvid budget 2014 utnyttjats. 
Kapitalkostnaderna (ränta plus avskrivningar) är beräknade med en ränta på 3 % på hela 
investeringsbeloppet samt utifrån den genomsnittliga avskrivningstiden som kan uppskattas för 
respektive alternativ. Angående alternativen 2 har ”Vassunda” (2B) fått tjäna som indikation på 
nivåerna liksom 3B (Käppala) som indikation på extern behandling. 
Se även kommentarer efter grafen nedan 
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Kostnadsberäkningarna är gjorda med vissa förutsättningar: 
 
Alt 1 (Knivsta) 
Driftkostnad enligt budget 2014 
 
Alt 2B (Vassunda) 
Vi har antagit att samma driftkostnadsbehov skulle finnas oberoende av var verket är placerat. 
Pumpning till ny lokalisering är tillagd. 
 
Alt 3B (Käppala) 
Cirka 55 % av nuvarande verks driftkostnad avgår medan behandlingskostnaden för behandling i 
Käppalaverket är tillagd (för 10 000 pe) samt tillägg för pumpning till Märsta. Överföringsledningar 
har givits 50 års avskrivningstid.  Varken investeringsbidrag eller anslutningsavgift är medräknade. 

4.3 Ekonomi Källsorterande alternativ:  
I de tillfällen man har byggt källsorterande system (enl. 3.4 alternativ 4), har man inte gjort detta för 
att reducera kostnader utan för att utvärdera miljönyttan. För att bilda sig en uppfattning om det 
källsorterande alternativet hänvisas till ”Svartvattensystem i Hammarby sjöstad Förstudie och 
principförslag”, Scandiaconsult Sverige AB, 2003. 
Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna för ett källsorterande system utan att precisera 
utformningen av systemet, något som ännu inte gjorts. I stora drag kan man säga följande om 
kostnaderna för ett källsorterande system med separat hantering av toalettvattnet: 

 För att systemet ska fungera väl krävs toaletter som endast spolar med en mycket liten 

mängd vatten. Den teknik som fungerar väl för detta i dag är vakuumtoaletter. Installation av 

vakuumtoaletter kan innebära en merkostnad jämfört med vanliga toaletter, särskilt 

eftersom det är ett nytt system som ännu inte installeras i stor skala. 

 Kostnaden för dubbel ledningsdragning såväl inne i husen som i marken bedöms inte bli så 

stor jämfört med ett konventionellt system vid nybyggnation. En ev merkostnad beror dock 

på typ av ledningsnät, och det är sannolikt att ledningsnät med vakuum medför något högre 

kostnader än ett konventionellt ledningsnät. Underhållskostnader för vakuumledningar blir 

sannolikt högre än för konventionella ledningar. 
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 Installation av ett nytt system medför också initiala kostnader till följd av att man behöver ta 

fram nya standarder och instruktioner för installation, att byggprocessen är anpassad till 

konventionellt system etc. Denna kostnad blir dock mindre ju oftare systemet installeras. 

 En anläggning för hygienisering av toalettvattnet behöver byggas, och kostnaden för detta 

beror av utformning. En nyligen utvecklad teknik för hygiensering med urea kräver endast 

enkla anläggningar, som inte medför så stora kostnader. Vilken typ av anläggning som bör 

väljas och kostnaden för detta beror av systemets storlek mm och är därför svår att bedöma i 

nuläget. 

 Systemet innebär att kostnaderna för rening av det resterande vattnet minskar, eftersom 

bad-, disk- och tvättvattnet endast innehåller en mycket liten mängd näringsämnen, och 

också har en optimal sammansättning för de bakterier som ingår i reningsverkens aktiv slam-

process. Flera studier visar att källsorterande avloppssystem minskar energi- och 

resursanvändning vid reningsverk1. En modellering av Käppala reningsverk visar att 

energianvändningen kan minska så mycket som 70 % om källsorterande avloppssystem 

installeras2.  

 Nya system innebär alltid utvecklingskostnader i ett första skede. Det bedöms dock finnas 

goda möjligheter att söka bidrag för att medfinansiera detta. Helsingborgs stad, Nordvästra 

Skånes Vatten- och Avlopp (NSVA) och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) har t.ex. fått ca 

4,5 miljoner kr från Vinnova för att utveckla det källsorterande avloppssystemet för 

stadsdelen H+. 

För att få fram bra kostnadsuppskattningar behöver systemet utformas och dimensioneras 
översiktligt. Underlag och erfarenheter från andra städer där detta system genomförs eller planeras 
genomföras bör sedan användas för att få en bra bild av kostnaden, t.ex. stadsdelen Jenfelder Au i 
Hamburg (där ett källsorterande avloppssystem har byggts) och H+ i Helsingborg (där ett 
källsorterande avloppssystem planeras). 

5 Väg framåt 
Huvudalternativen i nuläget är a) utbyggnad av befintligt reningsverk alternativt b) att ansluta till 
Käppalaverket via tunnel. Vilket alternativ som är mest lämpligt beror på förväntad 
befolkningsökning och viljan till exploatering av Nydal. Beslutet är beroende av politiska faktorer 
vilket gör det viktigt att beslutet är väl förankrat hos Knivstavatten, Samhällsutvecklingsnämnden 
samt Kommunstyrelsen. 
 

                                                           
1
 Wilsenach J.A, 2006. Treatment of source separated urine and its effects on wastewater 

system. PhD thesis. Delft University of Technology, Netherlands. ISBN: 978-90-6464-016-2,  
Guné M, 2015. Källsorterande systems påverkan på avloppsreningsverk - Växthusgaser, 
energi- och resursanvändning i modellstudie. Uppsala universitet, civilingenjörsprogrammet 
i miljö- och vattenteknik (Examensarbete) UPTEC W 15 037, ISSN 1401-5765. 
2
 Drougge, M., Stenberg, O., Stenström, Y., Östblom, E. (2016) Källsorterande avloppssystems påverkan på 

Käppala reningsverk idag och i framtiden - Energi- och resursutvärdering i modellstudie. Projektarbete. Uppsala 
universitet. 
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