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1 Bakgrund 
Framtida, långsiktig slamhantering är en stor fråga. Ett regeringsuppdrag har varit att utreda 
och bl a föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida 
avloppsslam bör utformas. Utredningen presenterades genom ”Hållbar slamhantering SOU 
2020:3” under 2020. Rapporten konstaterar att det inte finns någon evidens för att förbjuda all 
slamspridning på jordbruksmark men stor tveksamhet råder i frågan. Inom EU pågår en 
översyn av nuvarande slamdirektiv som också kan innebära förändrad inriktning om hur 
slammet kan och bör hanteras.  

En fråga som är konkret och brådskande är att hitta en alternativ behandling av den del av 
externslammet som idag behandlas (avvattnas och frystorkas) i slamlaguner. För närvarande så 
är det ca 55% av externslammet som avvattnas och frystorkas i slamlaguner, resterande 
grovrensas på Må innan det släpps på ledningsnätet till Bodum. Idag används detta slam till 
sluttäckningen av Må deponi, men detta användningsområde kommer att upphöra då 
sluttäckningen är slutförd 2024. Då slam avvattnas i slamlaguner blandas mycket sand med 
slammet och därmed ökar volymen, vilket är en stor nackdel om slammet ska transporteras 
längre avstånd för behandling. Behandling av slam (både reningsverksslam och slam från 
enskilda anläggningar), är en stor fråga som behöver lösas inom kort, inte bara för Miva utan 
för de flesta kommuner i Sverige. I väntan på besked om hur det framtida regelverket ser ut 
behövs mer eller mindre temporära lösningar tas fram då tidigare användningsområdet 
sluttäckning av deponier är allt mer begränsat. Miva anser att den bästa lösningen för slam från 
enskilda anläggningar för tillfället är att det grovrensas på Må innan det släpps på 
ledningsnätet till Bodums reningsverk. Hur länge denna lösning kommer att nyttjas beror på 
framtida regelverk för slam samt eventuella andra förändringar i förutsättningar. 

Målet är att så stor del av externslammet som möjligt ska kunna hanteras via mottagning vid 
Må avfallsanläggning. Det kommer dock finnas en aktiv slamlagun kvar för akuta situationer 
samt att slamlagunen på Ulvön kommer att drivas tills vidare på grund av logistiska skäl.  
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2 Administrativa uppgifter 
 

Verksamhetsutövare: Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) 

Organisationsnummer:  556767-2695  

Adress  Box 385, 891 28 Örnsköldsvik  

Kontaktperson:  Sara Rindeskog, Affärsområdeschef  

Telefonnr:  0660 – 330 345  

E-postadress:  Sara.rindeskog@miva.se    

Anläggningens besöksadress:  Returvägen 11, Örnsköldsvik   

Kommun/Län:  Örnsköldsviks kommun,   

 

Västernorrlands län  

Fastighetsbeteckning:  Må 1:3, 1:6, 1:7, Brösta 2:71, 14:1 och Överön 6:3  

Fastighetsägare:  Örnsköldsviks kommun  

Tillståndsgivande myndighet:  Länsstyrelsen i Västernorrlands län  

Tillsynsmyndighet:  Samhällsbyggnadsnämnden,  

 

Örnsköldsviks kommun  

 

 

Kontaktperson ansökan ändringstillstånd: Anna Häggblad 

Telefonnummer: 0660-330 352 

E-post: Anna.haggblad@miva.se 

 

2.1 Gällande tillstånd och beslut 
Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

26 juni 2017 Miljöprövningsdelegationen, 
Länsstyrelsen 
Västernorrland 

Tillstånd till mottagning, lagring, sortering 
och behandling av avfall och farligt avfall 
vid Må avfallsanläggning inom 
fastigheterna Må 1:3, 1:6 och 1:7, Brösta 2:71 
och 14:1 samt Överön 6:3 i Örnsköldsviks 
kommun. 

mailto:Sara.rindeskog@miva.se
mailto:Anna.haggblad@miva.se
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2018-12-27 Mark och miljödomstolen, 
Östersunds tingsrätt 

Beslut gällande överklagandet av frågor om 
dels bräddning av dag- och lakvatten, dels 
vilka begränsningsvärden som ska gälla vid 
utsläpp av dagvatten till Måsån från vissa 
lagrings- och behandlingsytor. 

2020-12-17 Länsstyrelsen 
Västernorrland 

Ändring av villkor 10, utsläpp till Måsån. 
Parameter NH4-N borttaget. 

2014-02-06 Räddningstjänsten, 
Örnsköldsviks kommun 

Tillstånd hantering av brandfarlig vara 

2020-04-22 
 

Länsstyrelsen 
Västernorrland 

Tillstånd till transport av farligt avfall 

 

2.1.1 Verksamhetskoder 
Verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) i nu gällande lydelse: 90.30, 
90.300-i, 90.361, 90.406-i, 90.450, 90.50, 90.80. 

 

Verksamheten berörs av industriutsläppsförordningen: 

Huvudsaklig industriutsläppsverksamhet och huvudsaklig BREF:  
90.406-i (Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande) Avfallsbehandling 
2018/1147/EU. 
Sidoindustriutsläppsverksamhet och Övriga BREF: 90.300-i (Deponering) BAT-slutsats enligt 
IED saknas. 

 

3 Ansökans omfattning 
Samrådsunderlag angående ansökan om ändringstillstånd enligt 9 kap Miljöbalken avseende 
ökad mottagning och förbehandling av oavvattnat eller delvis avvattnat avloppsslam vid Må 
avfallsanläggning (fastigheterna Må 1:3, Må 1:6, Må 1:7 samt Överön 6:3, Örnsköldsviks 
kommun).  
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Miva ansöker om följande ändring under verksamhetskod 90.406-i: 

- Mottagning och förbehandling av oavvattnat eller delvis avvattnat avloppsslam till en 
maximal mängd om 25 000 ton per år. 

 

Ändringen omfattar intransport av oavvattnat och delvis avvattnat avloppsslam för mottagning 
och grovrensning vid externslam mottagare vid Må avfallsanläggning för vidare pumpning via 
Mås pumpstation till ledningsnätet tillhörande Bodums reningsverk. 

 

4 Verksamhetsbeskrivning 
Avfallshantering har bedrivits vid Må avfallsanläggning, fastigheterna Må 1:6, Må 1:7 och 
Överön 6:3 sedan 1961. Det har varit mottagning, sortering, mellanlagring, behandling av avfall 
och farligt avfall. Även deponering av ej brännbart och oorganiskt avfall, industri- och 
byggavfall har skett inom anläggningen.  
 
Den 1 januari 2009 tog det kommunala bolaget Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) över 
kommunens avfallshantering från tekniska kontoret. Det tillstånd som finns idag för 
avfallsanläggningen inklusive återvinningscentral är från juni 2017 med viss ändring via beslut 
i tingsrätten 2018 samt ändring av villkor 10, december 2020, vad gäller dag- och lakvatten.  
 
Vid avfallsanläggningen sker idag mottagning, lagring, omlastning, krossning och sortering av 
avfall från hushåll, industri och verksamheter. Vid avfallsanläggningen mottas och 
mellanlagras även spillolja och farligt avfall från hushåll och verksamheter samt 
förpackningsmaterial och avloppsslam.  
 
Lakvatten som uppkommer vid deponiområdet, samt dagvatten från sluttäckta deponiytor, 
samlas upp i ett utjämningsmagasin, vattnet pumpas vidare till en luftningsdamm och går 
sedan via filterbäddar till en pumpstation. Från pumpstationen leds vattnet sedan i första hand 
till Bodums reningsverk och i undantagsfall via Måsån.  

Dagvatten som uppkommer inom ÅVC-området samlas upp och leds till en 
sedimentationsdamm med utlopp till Måsån. 

Gas utvinns ur deponin. Tidigare nyttiggjordes gasen genom fjärrvärmeproduktion, då det var 
Övik Energi som ägde gasstationen och gaspannan. Då gaspannans skick blev för dålig ville 
Övik Energi inte investera i en ny, och gasstationen överläts då till Miva. Sedan den 1 
september 2011 är det därför Miva som äger gasstationen och idag behandlas gasen i en 
Vocsidizer-anläggning. Via så kallad regenerativ termisk oxidation tar anläggningen hand om 
metangasen så att endast koldioxid och vatten släpps ut till luft samtidigt som värme kan 
nyttjas för uppvärmning av lokaler och ett lokalt värmesystem har installerats för uppvärmning 
av tre lokaler på Må. 
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Idag har verksamheten tillstånd för mottagning, lagring och behandling av maximalt 65 000 ton 
icke-farligt avfall per år (exklusive jord- och schaktmassor avsedda för markbyggnad och 
täckning). Varav bl a mottagning och förbehandling av oavvattnat eller delvis avvattnat 
avloppsslam till en maximal mängd om 8 000 ton per år. 

 

4.1 Mottagning och förbehandling av oavvattnat eller delvis avvattnat 
avloppsslam 

Sedan 2011 finns inom verksamhetsområdet en anläggning för grovrensning av slam. 
Anläggningen är ett komplement till de slamlaguner som finns i kommunen då dessa inte 
rymmer att avvattna allt slam som samlas in. Slammet kommer både från trekammarbrunnar 
och slutna tankar samt från de mindre reningsverken.  
 
Grovrensanläggningen (extern slammottagare) där slammet från bilen töms består av en 
RoFAS-trumma med WAP4-tvättpress installerade i en 20' container. Det avskilda tvättade och 
pressade renset leds ut via ett rör genom containern till en uppsamlande behållare. Med 
nuvarande verksamhet uppkommer ca 1-2 ton avskilt rens per månad och med utökad 
verksamhet beräknas mängderna öka till 3-4 ton per månad. Renset skickas till förbränning.  
 
Slammet tas vidare från tvättpress i externslammottagren till uppsamlingsbrunn utanför. I 
brunnen blandas slammet med lakvatten från lakvattenanläggningen. Från brunnen leds 
slammet över till närliggande pumpstation som pumpar slammet vidare ut på Bodums 
ledningsnät. Pumpstation består av två parallella pumpar som pumpar slammet till Bodum. 
 
Externslammottagaren har kapacitet att ta emot de större mängderna slam som beräknats. Med 
ökad belastning ökar risken för igensättning, framför allt stopp i brunnen efter externslam-
mottagaren. Tätare intervall för slamtömning av brunnen där slam och lakvatten samlas upp 
innan utpumpning till ledningsnätet ska fastställas. Larmfunktion ska installeras för hög nivå i 
brunnen efter slammottagaren. Tätare intervall för slamtömning och larm på hög nivå minskar 
risk för bräddning från brunnen. Vid för hög nivå inne i pumpstationen finns bräddavlopp till 
lakvattendammen. Internt larm finns vid pumphaveri/högnivå i pumpstationen. 

För att klara stopp (pga igensättning, maskinhaveri) vid extern slammottagaren kommer en 
alternativ mottagningsplats behövas finnas tillgänglig. En av befintliga slamlaguner kommer att 
hållas aktiv för akuta situationer. Utifrån behov kan även på sikt en bufferttank installeras på 
anläggningen.  
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5 Lokalisering  
Må avfallsanläggning ligger ca 3 km norr om centrala Örnsköldsvik och ca 300 m sydost om E4. 
Närmaste bostadsbebyggelse finns på Överön, ca 300 meter öst om anläggningen samt i Brösta, 
ca 700 meter norr om anläggningen.  
 
Transporter till och från Må avfallsanläggning sker genom ett industriområde via Returvägen 
och Hästmarksvägen som ansluter till E4. 
 

Mottagningsanläggningen för oavvattnat och delvis avvattnat avloppsslam är placerad vid 
pumpstationen för utgående lakvatten L4, se figur 1.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta Må avfallsanläggning. Blå markering vid grovrensanläggning. 

 

5.1 Planförhållanden 
Må avfallsanläggning ligger inom det område som i Örnsköldsviks kommuns översiktsplan 
från 2007 benämns som Norra industriområdet. I översiktsplanen reserveras Norra 
industriområdet för utbyggnad av arbetsplatser/industrier. Ingen detaljplan finns för området. 
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5.2 Alternativ lokalisering 
Må avfallsanläggning har funnits på platsen sedan 1961. En mottagningsanläggning för 
oavvattnat eller delvis avvattnat avloppsslam finns på anläggningen idag med en infrastruktur 
som stödjer vidare transport till reningsverk via ledningsnät. Platsen är bevakad, sandning och 
skottning fungerande och bärighet på tillfartsväg tillfredsställande.  

Alternativ lokalisering där grovrensanläggningen kopplas in vid någon av Bodums 
ledningsnäts pumpstationer bedöms i dagsläget orimligt då vi inte råder över marken på de 
platserna, stationen skulle vara obevakad och tillfartsväg skulle behöva anordnas. Alternativ 
placering riskerar att störa närboende mer än dagens placering som är inom etablerat område 
med avstånd till närboende.   

 

6 Miljöpåverkan utifrån ökad mottagning och förbehandling av 
oavvattnat eller delvis avvattnat avloppsslam 

I och med att sluttäckningen av deponin vid Må avfallsanläggning avslutas behöver den del av 
verksamheten som tillverkat jordmassor till sluttäckningen avvecklas. I dagsläget är det svårt 
att hitta avsättning utanför avfallsanläggningarna för jordmassor tillverkade av avloppsslam. 
Den nationella utredning som gjorts inom området visar också på kommande lagförändringar 
som troligen innebär att det blir ännu mer begränsat att hitta avsättning för dessa jordmassor. 
Det rötade avloppsslammet från reningsverken har vi ännu möjlighet att få lämna till mottagare 
som tillverkar anläggningsjord. Även om annan avsättning kommer att krävas längre fram så är 
då verksamheten mer förberedd med ett mer samlat flöde för oavvattnat eller delvis avvattnat 
avloppsslam.  
 
I nuvarande verksamhet får maximalt 8 000 ton tas emot vid anläggning per år. I och med 
ändringsansökan vill Miva hantera upp till 25 000 ton per år vid denna anläggning för 
grovrensning av slam innan det skickas till Bodums eller annat reningsverk för vidare 
hantering. Bodums reningsverk har utifrån detta ansökt om ökad mottagning av externslam 
(Dnr 555-2849-2022). Som medelvärde för de senaste fyra åren har ca 41 200 ton icke-farligt 
avfall tagits emot vid Må avfallsanläggning årligen för mottagning, lagring och behandling 
vilket inkluderar ca 7 300 ton oavvattnat eller delvis avvattnat avloppsslam. Även med ansökt 
mängd på 25 000 ton kommer verksamheten kunna bedrivas för mottagning, mellanlagring och 
behandling av icke-farligt avfall med viss marginal till tillståndsgivna 65 000 ton/år. Den årliga 
mängden externslam är beräknad utifrån dagens volymer till ca 18 000 m³.  
 

6.1 Utsläpp till mark och vatten 
Nuvarande anläggning har kapacitet i befintlig utformning att ta emot sökt mängd slam. I 
processen skapas inget utsläpp till mark eller vatten. Mottagning sker till en helt sluten 
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container. Om det blir något fel så larmar containern och det går inte att tömma någon slambil 
förrän felet är åtgärdat. 
 
Vid oförutsedd händelse där stopp i brunn efter slammottagare alternativt maskinhaveri där 
larm inte fungerat, inte agerats på i tid, finns risk för bräddning ut på mark. Vattenfasen 
infiltrerar i mark och den fasta fasen får samlas upp från mark. Om problem uppstår kommer 
förarna som finns på plats vid tömning uppmärksamma läckage, sannolikheten för att detta kan 
ske bedöms dock som mycket låg. 
 
Vid överfyllnad i pumpstationen finns bräddavlopp till lakvattendammen. Med ett maximalt 
flöde på ca 500 m3/dygn beräknas pumpstationen kunna stå en vecka utan att lakvattendammen 
överfylls/bräddar till Måsån. Med två parallella pumpar finns viss redundans i systemet och 
pumpstationen är larmad för haveri. Beräkningen är att det kan i värsta scenariot brädda ett 
dygns tömning av slam till lakvattendammen, ca 150 m3 innan åtgärd kan vidtas. För 
lakvattendammen som rymmer ca 10 000 m3 kommer koncentration av föroreningshalter inte 
förändrats märkbart. Analyser från mätning av flödet från brunnen efter slammottagren (slam 
och lakvatten blandat) visar att halterna är relativt jämförbara lakvattendammen.  
 
Allt slam pumpas vidare till reningsverk för vidare behandling. Renset från anläggningen läggs 
upp i hallen för mellanlagring av avfall för vidare transport till förbränning.  
 
Då sökt ändring inte har några utsläpp till vatten eller mark redovisar inga jämförelser med 
miljökvalitetsnormer. 
 

6.2 Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft från utökad verksamheten består huvudsakligen av utsläpp av koldioxid, 
kväveoxider och partiklar från transporter, eventuell lukt från mottagningsanläggning samt 
damm från transporter på väg.  
 
Transporter till och från verksamheten ökar med ca 0,7 % av totala transporterna till och från 
anläggningen jämfört med statistik för 2021. Den marginella ökningen av transporter ger en 
begränsad ökning av utsläpp till luft och är inom de redan tillståndsgivna volymerna för 
anläggningen. Beräknas därmed inte påverka uppfyllandet av några miljökvalitetsnormer. 
 

6.2.1 Lukt och damm 
Viss risk för lukt finns från grovrensanläggningen under tömningsperioden. Anläggningen är 
placerad långt in i verksamhetsområdet och det avskilda renset släpps i en ränna till en 
container som töms regelbundet. Utifrån förutsättningar bedöms risken för spridning av lukt 
som låg. 
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Mer damm kan förekomma inom området med mer trafik. Vägar saltas eller bevattnas därför 
vid behov. 
 

6.3 Transporter 
Med sökt ändring av verksamheten kommer de tunga transporterna efter Returvägen öka något 
jämfört nuläge. Må avfallsanläggning har idag ett flöde av ca 21-22 000 tyngre fordon årligen 
som lämnar/hämtar avfall från anläggningen och till Må återvinningscentral kommer ca 171 000 
fordon årligen för att lämna avfall, mestadels personbilar. Sökt förändring innebär en ökad 
mängd transporter med ca 1 400 transporter med tyngre fordon per år, en ökning med 0,7 % av 
totala transporterna till och från Må anläggning. Ökat antal transporter håller sig inom de 
tillståndsgivna volymerna som anläggningen redan har tillstånd till. 
 
Tillståndsändringen påverkar specifikt mängden tunga fordon efter Returvägen med 
transporter som kommer i huvudsak att ske till och från Må avfallsanläggning under maj-
november, kl.06-22.  Under sommarhalvåret har vi 90% av intransporter av externslam.  
Med scenariot att vi kommer att köra in den totala mängden, 25 000 ton externslam som 
ansökan omfattar, kommer det innebära att det totala flödet av transporter efter Returvägen 
ökar med 0,38% (jämfört statistik från 2019), tunga fordon efter vägen ökar med 6,8%. Det 
motsvarar en ökning med ca 10 tur-och returtransporter per dygn under sommarhalvåret. 
Utifrån faktisk beräknad mängd (på 18 000 ton/år) kommer ändringen inledningsvis innebära 
en ökning med ca 6 tur-och returtransporter per dygn under sommarhalvåret en ökning med 
3,7% tunga fordon. 
 
Inkörning av avvattnat externslam från slamlagunerna försvinner i takt med att central 
mottagning vid Må avfallsanläggning byggs ut samt att intransporten av massor för 
sluttäckning, ca 10 000 ton per år, kommer att upphöra efter sommaren 2023. I och med detta 
försvinner ca 4 tunga transporter per dygn tur och retur från Må avfallsanläggning i samband 
med denna förändring.  
 
För att effektivisera transportarbetet ute i kommunen så mycket som möjligt kommer framöver 
transporter planeras för slambilar med delavvattning samt med släp där så möjligt vilket också 
kommer minska antalet tunga transporter in till anläggningen. 
 
Närliggande verksamheter med tillfartsväg från Returvägen kommer att påverkas utifrån ett 
något större flöde av tunga fordon sommarhalvåret längs med vägen upp till Må 
avfallsanläggning. Bedömningen är att förändringen ger marginell påverkan utifrån förändrad 
trafiksituation. Yttre påverkande faktor är dock att verksamheten befinner sig i ett expansivt 
område där trafiksituationen under vissa tider redan är ansträngd. 
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6.4 Buller 
Med ökat transportbehov kommer bullernivån att öka längs med Returvägen. Trafiken kommer 
att öka under tömningsperioden maj-november där ordinarie tömning sker dagtid (kl 06.00-
22.00). 

Vid grovrensanläggningen kommer också verksamheten bli mer frekvent med tömning till och 
från container under sommartid.  

Vid bullerutredning som genomfördes vid tillståndsansökan för Må avfallsanläggning 
bedömdes att mindre förändringar av verksamheten (t ex mer trafik och längre drifttider) inte 
kommer ge risk för att överskrida dag- eller kvällstidsriktvärdena. 

Sökt verksamhet kommer att kunna bedrivas inom befintligt tillstånd och bedöms därför inte 
riskera att överskrida dag- och kvällstidsriktvärdena.  

 

6.5 Påverkan på befintliga villkor i nuvarande tillstånd, uppföljning 
branchtypiska ämnen 

Med normal drift kommer inte något av nuvarande tillståndsvillkor beröras då vattenfasen leds 
till Bodums reningsverk och det pressade renset går vidare till förbränning. Skulle det vid 
oförutsedd händelse brädda med avledning till lakvattendammen är bräddad volym i värsta 
scenariot så liten i förhållande till volymen i lakvattendammen att påverkan på nuvarande 
halter i lakvattendammen är försumbar. Om händelse även skulle innebära bräddning från 
lakvattendammen till Måsån finns i egenkontrollprogrammet uppföljningskrav med 
provtagning för att uppskatta tillfällig påverkan på Måsån. 
 
Påverkan på Måsån generell följs enligt nuvarande egenkontrollprogram och påverkas inte av 
den planerade ändringen. 
 
Oavvattnat och delvis avvattnat slam följs på branchtypiska ämnen som BOD, fosfor, kväve, 
tungmetaller, PCB, PAH och nonylfenol. Miva har sedan tidigare följt dessa halter på 
externslam genom provtagning vid slamlagunerna. Fortsättningsvis planeras provtagning 
genom stickprover på inkommande slamvolymer vid externa slammottagaren.  
Medicinrester utreds på många områden i dagsläget. Fortsatt utredning hänvisas för dessa 
ämnen till reningsverkssidan pågående arbete på regional och nationell nivå som vi följer och 
delvis medverkar i.  
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6.6 Klimatpåverkan 
 

Generationsmålet 
Mivas verksamhet vid Må avfallsanläggning syftar till att återvinna så mycket 
material som möjligt samt genom insamling och omhändertagande av avfall 
och farligt avfall möjliggöra ett fungerande kretslopp. Verksamheten bedöms 
därför vara helt i linje med hushållning med naturresurser. Sökt förändring är 
också ett led i att omhänderta avloppsslam på ett sätt som gynnar återvinning 

av slam i så hög grad som är möjligt. 
 

 
Begränsad klimatpåverkan 
Inom kommunen töms en del av de enskilda anläggningarna med deltömning 
vilket innebär att större delen av vattenfasen lämnas i brunnen och fler 
brunnar kan tömmas på en och samma rutt. Även med deltömmande bilar 
kommer transporterna öka i kommunen med en central lösning. Utifrån 
beräkningar i rapporten ”Övergripande slamhantering Miva” från 2016 

kommer transporterna öka med ca 16 100 km per år vid en central lösning för oavvattnat och 
delvis avvattnat avloppsslam. Då har man räknat med slamvolymer enligt 2015 års statistik, 
deltömmande bilar för större delen av kommunen och att de mindre reningsverken (C-
anläggningar) försett med slamförtjockare så 5-6 % TS uppnås. Beräkningen har inte tagit 
hänsyn till möjligheten att använda släp till slambilarna. Idag är kravet på entreprenören att 
minst använda 75% förnybart bränsle och vid nästa upphandling 2025 kommer krav på 100% 
förnyelsebart bränsle ställas.  För att effektivisera transportarbetet ute i kommunen så mycket 
som möjligt kommer transporter planeras för slambilar med delavvattning samt med släp där 
så möjligt.   
 
En viss minskning av transporter samt maskintimmar kommer samtidigt ske då hjullastare och 
grävare inte behöver transporteras ut för att tömma slamlagunerna årligen samt att slam inte 
behöver transporteras till Må avfallsanläggning från slamlagunerna. 
 
Den planerade ändringen innebär en klimatpåverkan utifrån att utsläppen till luft ökar med 
ökad mängd transporter. Åtgärderplaneras för så effektiva transporter som möjligt samt att 
transporter ska utföras med målet på 100% förnybart bränsle. Ändringen har en positiv 
klimatpåverkan då den ökar möjligheterna till fosforåtervinning och bidrar till jordtillverkning.  
 
Ändringen i sig är inte känslig för klimatpåverkan, den externa slammottagren är en enkel 
mekanisk lösning som inte är påverkad av klimatet omkring. 
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Ingen övergödning 
Slamlagunerna ute i kommunen har varit delvis svåra att övervaka påverkan 
via lakvatten och kan i dag inte räknas som bästa teknik för behandling av 
avloppsslam. Förändringen innebär att de flesta slamlaguner Miva har ute i 
kommunen kan avslutas och ersättas med rening vid större reningsverk för 
bättre kontroll och reningseffekt.  

 
 

7 Sammanfattande bedömning 
Sökt ändring innebär en mindre förändring av verksamheten vid Må avfallsanläggning i form av 
omfördelning av volymer för typ av avfall som mottas och behandlas vid anläggningen. 
Mottagning och behandling av större mängder oavvattnat och delvis avvattnat avloppsslam från 
kommunen ger viss ökning av transporter under sommarperioden. Den ökade mängden 
transporterat avfall är fortfarande inom den totalt angivna mängden för Må avfallsanläggnings 
tillstånd. 

Från mottagningsanläggningen vid Må pumpas grovrensat avloppsslam vidare för behandling 
vid Bodums reningsverk. Må avfallsanläggning har därför inga förändrade utsläpp till vatten 
eller mark. För genomförande av sökt ändring krävs att sökt ändring för Bodums reningsverk 
tillåts.  

Mivas bedömning är utifrån ovanstående att sökt ändring inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
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