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• VA SYD kort presentation 

• Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser 

• VA SYDs uppströmsarbete 

• Fordonstvätt, oljeavskiljare, skurvatten, transportföretag 

 

• Katarina - EnvoMap 



VA SYD 

 

VA SYD är ett kommunalförbund för va-verksamheterna i  

 

• Burlöv  

• Eslöv – Ellinge + 8 små verk 

• Lund – Källby +8 små verk (7 från 2012) 

• Malmö – Sjölunda, Klagshamn  

 

 

 



• VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten från Malmö, Lund, Eslöv, 
Burlöv samt Vellinge, delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala och tar hand om 
avfallshantering åt mer än en halv miljon människor i Malmö och Burlöv. 

• VA SYD avleder dagvatten i VA SYDs kommuner 

• VA SYD ansvarar för ett stort ledningsnät och ett antal pumpstationer 
(storleksordning 200) 

 

VA SYD uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar 
ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. 

För miljön, nära dig.  
 



Vår vision: 

VA SYD ska vara en ledande aktör 
i det hållbara samhället, för 

kunden och miljön. 



Va-lagen och ABVA 
 

VA SYDs verksamhet styrs av: 

 

• Lagen om allmänna vattentjänster (Va-lagen, Vattentjänstlagen, SFS 2006:412) 

• Förordningen om allmänna vattentjänster (mandat till kommunen att fastställa 
lokala föreskrifter, SFS 2007:701) 

• VA SYDs egna bestämmelser (ABVA, 2009-01-01) 

• För yrkesmässiga verksamheter är utsläppskraven specificerade i 
Tilläggsbestämmelser till ABVA (2010-04-01) 

  

 

 

 

 



 
                              
 ABVA 

 

(Allmänna bestämmelser för brukande  

av den allmänna vatten- och  

avloppsanläggningen)  

 

 

 

Gäller i VASAM-kommunerna 

(VA SYDs kommuner, Kävlinge, Lomma, 

Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge) 



   Tilläggsbestämmelser till ABVA 

Innehåller krav på avloppsvattens kvalitet från 

industrier och yrkesmässiga verksamheter 

 

Det finns ingen rätt att få släppa ut föroreningar  

upp till krav-värdena 

 

”VA SYD gör i varje enskilt fall en 

bedömning av vilka ämnen som kan  

accepteras i en avloppsvattenström 

och i vilka halter” 

 



Va-lagen och ABVA 

 

• Va-lagen riktar sig till fastighetsägaren - skillnad gentemot Miljöbalkens krav 
(verksamhetsutövaren) 

• Va-lagen reglerar skyldigheter och rättigheter för huvudmannen för va-
verksamheten och för fastighetsägaren  

• Va-lagen gäller jämsides med Miljöbalkens krav 

• Kommunalt avlopp är till för hushållens behov och huvudmannen har rätt att kräva 
avloppsvatten av viss kvalitet från verksamheter och industrier 

• VA SYD tar inte emot avfall i avloppsvattnet 

• VA SYD kan vägra att ansluta avloppsvatten från industri/begära bortkoppling av 
avloppsvatten som inte uppfyller villkor 



VA SYDs uppströmsarbete 

• Syftar till att förbättra kvaliteten på spill- och dagvatten  

• Ett förebyggande arbete 

• rätta till gamla synder  

 

• bättre renat utgående avloppsvatten från ARV till recipient 

• bättre utgående dagvatten till recipient  

• bättre slam (REVAQ-krav, 5 ARV certifierade) 

• skydda processer i ARV  

• skydda personal  

• skydda ledningsnät 

 

 

 

 



VA SYDs uppströmsarbete 

 

•  VA SYD arbetar främst med: 

A-, B-, C-anläggningar  

   -  Prövningar och anmälningar enligt Miljöbalken  

        (samråd, yttranden, besök) 

   -  Krav: utsläpp till avlopp vid normala utsläpp,  

              kemikalie-innehåll och hantering,  

              haverier och ofrivilliga utsläpp  

U - anläggningar vid behov 

 



VA SYDs uppströmsarbete 

 

 

 

• Arbete enligt REVAQ – renare slam och ett renare vatten till recipient 

   VA SYDs krav ställs på A- och B-verksamheter samt prioriterade C- och U-   

   verksamheter (främst utsläpp metaller, PRIO-ämnen) 

 Sökning efter källor till prioriterade metaller, gäller alltid kadmium, samt de metaller  
 där ökningstakt i jordbruksmark >0,2% per år, dessa är olika för olika verk.  

 Vi analyserar 61 spårämnen och hittar ca 8 ämnen per ARV med en 
 ökningstakt > 0,2 % 

 

  Till vår hjälp – Envomap  

 



VA SYDs uppströmsarbete 

 

 

• Anslutningar vid nya anläggningar och anslutningar 

 

• Tillfälliga verksamheter (sanering av förorenad mark, byggen, energianläggningar) 

 

• Miljöberedskap - haverier och utsläpp till recipient 

 

• Spårning av föroreningar på ledningsnät och i pumpstationer 

 

 



Fordonstvättar och spolplattor 

Gemensamt projekt för samma regler  

inom VA SYDs område  

 

• Burlöv 

• Eslöv 

• Lund 

• Malmö 

 

 



Avskiljare för olja och slam krävs 

 

• OA ska finnas om avloppsvatten  

    innehåller olja (spill- eller dag-vatten) 

• Viktigt med slamavskiljning 

• Nyinstallation - alltid klass I-avskiljare 

• Befintliga OA? – (oftast klass II)  

   annan typ av verksamhet?  

   förändring av verksamhet sedan installation?  

   nybyggnad?  

   ombyggnad? 

 (återspeglar OA en tidigare användning?) 

 

Eslöv: Krav på rätt dimensionering, larm och  

tömning minst 1 gång per år. Provtagning. 

 



Avskiljare för olja och slam krävs 

 

 

 

 

 

• Inget farligt avfall till OA 

• Ej tvätt och verkstad till samma OA 

• Ej golvskurvatten 

• Ej maskindelstvätt 

• Ej uppsamling för spillolja mm 

• Ifrågasätt behov av OA! – Plugga utlopp! 

   Använd som uppsamlingstank?         



Skurvatten 

 

Skurvatten från industri kan innehålla höga  

metallhalter och får inte ledas till avlopp orenat  

 

Skurvatten från verkstäder kan innehålla spill- 

olja, avfettningsmedel, bromsvätskor mm 



Åkerier  

Transportprojekt inre, mellersta, östra, norra och frihamnen 

• Projekt2003, Miljöförvaltningen Malmö och VA-verket Malmö 

• Fokusering hantering kemikalier, farligt avfall 

 

•Slutsatser:  

• 28 transportföretag besöktes, 75% hanterade kemikalier 

• bristfällig hantering av kemikalier, hantering på gårdsplan, kemikalieincidenter, långtidslagring 
för andra företag av kemikalier 

• hantering på dagvattenytor bristfällig 

• + oftast inga golvbrunnar inne i lokalerna 

• > 50% ingen skyddsutrustning för yttre miljö 



VA SYDs uppströmsarbete 

 

• Vi ”Uppströmsarbetare” på VA SYD arbetar för en samsyn med 
kommunerna när det gäller utsläpp till avlopp  

 

• VA SYD ser gärna ett samarbete med kommunerna i (avlopps)gemensamma 
frågor – vi bör inte ha olika regler! 

 

• VA SYDs område utökas allteftersom ….. Fler att samarbeta med!! 

 



VA SYDs uppströmsarbete 

 

•ABVA  
• http://www.vasyd.se/SiteCollectionDocuments/Broschyrer/Vatten-%20och%20avloppsbroschyrer/ABVA.pdf 

•Tilläggsbestämmelser till ABVA 
• http://www.vasyd.se/SiteCollectionDocuments/Broschyrer/Vatten-%20och%20avloppsbroschyrer/ABVA%20-

%20Tilläggsbestämmelser.pdf 

 

•Riktlinjer för fordonstvätt och spolplattor 
• http://www.vasyd.se/SiteCollectionDocuments/Broschyrer/Vatten-

%20och%20avloppsbroschyrer/Riktlinjer%20f%c3%b6r%20fordonstv%c3%a4ttar.pdf 

•Skurvatten 
• http://www.vasyd.se/SiteCollectionDocuments/Broschyrer/Vatten-

%20och%20avloppsbroschyrer/S%c3%a5%20ska%20vatten%20fr%c3%a5n%20skurmaskiner%20hanteras.pdf 
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EnvoMap/ Keminvent 

 

Verktyg för effektivt uppströmsarbete  

EnvoMap är ett IT verktyg för att stödja VA SYDs hantering av miljöfarliga verksamheter. 
EnvoMap använder sig av Google Maps karttjänst för att presentera GIS-baserad information i 
ett kartperspektiv. I EnvoMap så samlas all information om företagen i upptagningsområdet.  

 

Vad gör EnvoMap?  

• Skapar bättre struktur på uppströmsarbetet  

• Samlar information och kunskap på en plats  

• Ger en gemensam tillgång av all tillgänglig information  

• Ökar arbetseffektiviteten och förenklar olika arbetsmoment  

• Ger stöd för prioriteringar och planering för förbättringar av spillvattenkvaliteten  

• Spårar plötsliga utsläpp till spillvattennätet  

 



 



 



 



Vad gör vi just nu på VA SYD 

• Kemikalieinventering i Malmö, Lund, Burlöv, Eslöv, Lomma och Vellinge 

•  A-verksamheters kemikalieförteckningar har lagts in 

•  B- verksamheters kemikalieförteckningar på väg in. 

• Rutin för utfasning av prio- samt andra miljöskadliga ämnen har tagits fram 

• Prioriterade C-verksamheter i Eslövs kommun ska samlas in under sommaren 
2013, resterande verksamheter i VA SYDs område under 2014 

 

 

 



 

 

 

 

Tack för att ni lyssnade! 

 

 

Susanne.flygare@vasyd.se 

Katarina.hansson@vasyd.se 
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