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       Tu § 26                           Dnr  
 
Budgetuppföljning maj månad 2015 
 
Upprättad sammanställning utvisande budgetuppföljning för maj 
månad 2015 redovisas för Teknik o Service verksamhetsområden. 
 
Teknikutskottet beslutar 
 
att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna. 
 
______  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       Tu § 27                          Dnr 2015/87 

Tillståndsansökan Reningsverket 

Förslag till beslut 
att efter genomfört samråd med allmänheten godkänna föreliggande 
tillståndsansökan för Reningsverket i Filipstad på fastigheten Västra Filipstad 
1:81. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Samråd enligt miljöbalken angående ansökan om förnyat tillstånd för Filipstads 
Avloppsreningsverk, Filipstads kommun har genomförts. De synpunkter som 
har framförts skall redovisas och skickas med i ansökan. 

 

Beslutsunderlag 
Verksamheten vid Filipstads avloppsreningsverk är tillståndspliktig enligt 
miljöbalken.  

Kompletta ansökningshandlingar (miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk 
beskrivning) finns tillgängligt på kommunens hemsida, www.filipstad.se (klicka 
dig fram: Teknik och service/Vatten & avlopp). Nedan följer en sammanfattning 
av ansökan med verksamheten, de planerade åtgärder och förutsedd 
miljöpåverkan.  

Beskrivning av verksamheten 

Filipstads avloppsreningsverk är belägen på fastigheten Västra Filipstad 1:81 
söder om Filipstads tätort. Behandlat avloppsvatten släpps ut till sjön Daglösen. 

Verksamheten omfattar rening av det kommunala avloppsvattnet från Filipstads 
tätort samt två större industrier (Wasabröd Barilla och OLW Sverige AB). 
Filipstads avloppsreningsverk kan ta emot avloppsvatten från motsvarande 31 
350 personer. Idag är cirka 10 000 personer anslutna. Till detta kommer 
industrianslutningar motsvarande cirka 14 000 personer. Vid Filipstads 
avloppsreningsverk tas även emot slam från Nykroppas, Lesjöfors och Persbergs 
kommunala avloppsreningsverk. 

Behandling av avloppsvatten 

Filipstads avloppsreningsverk renar avloppsvattnet i tre steg: ett mekaniskt steg, 
ett biologiskt steg samt ett kemiskt. 
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       Den mekaniska stegen inleds med ett sandfång, där tyngre partiklar som 
kaffesump och sand sjunker till botten. Avloppsvattnet pumpas sedan vidare till 
ett galler som fångar upp grövre fraktioner i avloppsvattnet. 

I det biologiska steget renas avloppsvattnet från organiskt material. 

Avloppsvattnet renas ytterligare från organiskt material och fosfor i det kemiska 
steget. 

Slambehandlingen 

Slammet som uppstår i det biologiska och kemiska steget och slam från 
Nykroppas, Lesjöfors och Persbergs kommunala avloppsreningsverk förtjockas 
och avvattnas i en centrifug. Det avvattnade slammet mellanlagras i torrslamsilo 
innan det borttransporteras för sluttäckning av Långskogens deponi. 

Planerade åtgärder 

Tillståndsansökan avser att verksamheten ska bedrivas enligt dagens villkor och 
att ingen förändring av verksamheten ska ske 
 
Förutsedd miljöpåverkan 

Den inverkan på miljön som Filipstads avloppsreningsverk bedöms medföra 
utgörs av såväl positiv som negativ påverkan. 

Påverkan från verksamheten uppstår främst genom utsläpp av renat och bräddat 
avloppsvatten till sjön Daglösen samt eventuellt buller och lukt från 
avloppsreningsverket. Viss miljöpåverkan kan också utgöras av transporter till 
och från verket. 

I den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram i samband med 
tillståndsansökan redovisas bedömda miljökonsekvenser närmare. Vidare 
redovisas en avstämning mot nationella och regionala miljömål. 

Resultatet efter samverkan 

Samverkan har skett med fastighetsägare i en radie av 1000meter från 
reningsverket samt berörda myndigheter, föreningar och organisationer. 

Fem svar har inkommit under samverkanstidens. 

Synpunkter: 

Ifrån ett antal närboende har det framkommit synpunkter på lukt när slambilen 
hämtar slam ifrån reningsverket. 

Förslag på åtgärd: Vid nästa upphandling ställa krav på täckta fordon. 

 

                               
 
 
 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



 
FILIPSTADS KOMMUN 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum  Blad
    

                

Kommunstyrelsens teknikutskott  15 juni 2015  5 

 
 

       Ifrån GullspIångsälvens Vattenvårdsförbund har man synpunkter på att det 
under mars månad varje år visar förhöjda värden på utsläppen av kväve och 
fosfor. Anledningen till det är att under den tiden, så ökar flödet in i 
avloppsreningsverket vilket leder till att vatten bräddas ut ifrån verket. Den 
ökande vattenmängden beror i huvudsak på snösmältningen som ger ett ökat in 
läckage i nätet. En åtgärdsplan efterlyses för att minska bräddningarna. 

 
Förslag på åtgärd: Plan finns för VA-arbeten men den behöver revideras samt en 
inventering av ledningsnätets status behöver göras. 

 

Ärendet 
Filipstads kommun har för avsikt att ansöka om förnyat tillstånd enligt 
miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Filipstads avloppsreningsverk. 
Tillståndsansökan upprättas i samarbete mellan kommunens VA-avdelning och 
Sweco. Tillståndsansökan kommer att omfatta befintlig verksamhet. Inga 
ändringar är planerade. 

Ett väl fungerande avloppsreningsverk är en förutsättning för ett fungerande 
samhälle och en bra miljö. 

 

Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 

______  
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       Tu § 28                           Dnr   
 
Information 
 
Kost- och biblioteksenheten ger en presentation av sina 
verksamhetsområden. 
 
Tekniske chefen informerar ang Filipstads Ishockeyklubbs förfrågan 
om tidigareläggning av uppspolning i Wasahallen pga spel i högre 
division och arrangerandet av Girl Power Camp i augusti. 
 
Fastighetsavdelningen – slutbesiktning ombyggnad Älvkullens kök. 
Energianvändning – ekonomiska konsekvenser -mer energiför- 
brukning pga att maj månad varit kall. 
Påpekar även att det för tillfället är en lite rörig organisation, vilket 
påverkar projekten som delvis får skjutas över till 2016. 
 
Teknikutskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
______  
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