Vatten & avfall i Laxå kommun
En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö
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Miljön vårt gemensamma ansvar
Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas
alltmer. Vår livsstil gör att luften, marken och vattnet
förorenas. Om vi ska kunna bevara en bra miljö åt oss
och våra barn i framtiden måste vi lära oss att bruka
utan att förbruka.
För att klara kraven på en långsiktigt god miljö
måste varor redan från början tillverkas så att inte
resurser används i onödan. Vi kan alla försöka ändra
våra dagliga vanor. Satsa på inköp av miljövänliga
produkter som kan användas länge i kretsloppet.
Källsortera ditt avfall, särskilt viktigt är det att du
sorterar ut ditt miljöfarliga avfall så att det tas omhand
på rätt sätt. Under 2012 kommer en ny avfallsplan
för Laxå kommun utformas. Målet är att få fram en
avfallshantering som ger största möjliga miljö- och
samhällsnytta.
Vattnet i naturen är en av våra viktigaste resurser.
Även om vattnet är billigt ska vi inte slösa – rent
vatten är inte en oändlig resurs. Var och en som
använder vattnet är också med om att förorena det.
Vi har därför ett gemensamt ansvar att det vatten vi
förorenat går att rena. Vad som spolas ner i avloppet
påverkar vilken kvalitet vattnet har när det släpps ut
från avloppsverken eller de privata slamavskiljningsbrunnarna. Tar vi inte hand om vårt vatten kommer
sjöar och vattendrag i vår närmiljö förorenas, vilket i
slutändan påverkar vårt dricksvatten.
I Laxå kommun är det Laxå Vatten AB, som har
ansvar för vatten- och avloppsverksamheten samt den
del av avfallshantering som faller under kommunens
ansvar.
Nästan allt kommunalt vatten i Laxå kommun tas
från grundvattentäkter, undantaget är Sannerud som
får sitt vatten från sjön Unden. Grundvattnet behandlas i Laxå och Finnerödja vattenverk. Kvalitetskraven
är stora på anläggningarna och vattenledningsnätet,
eftersom dricksvatten klassas som livsmedel.
Allt avloppsvatten behandlas i något av kommunens
tre avloppsverk – Laxå, Finnerödja och Hasselfors. Avloppsvattnet från de privata slambrunnarna/-tankarna
behandlas i avloppsverket i Laxå.

I den här lilla boken vill vi berätta lite om förutsättningarna för och arbetet med vatten och avfall i Laxå
kommun.

Kenneth Lantz
VA- och avfallschef
Laxå Vatten AB
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Vattnets väg i naturen
MOLN

DIMMA

GRUNDVATTENTÄKTER

rinner fram i en källa, och det finns vatten som blir
kvar under jord i många år.
Från de fria vattenytorna avdunstar vattnet och
bildar moln som ger nederbörd, och på så sätt sluts
kretsloppet.
Ibland gör vattnet avvikelser från sin naturliga väg.
Det är när människan griper in. Vi anlägger vatten
täkter och leder in vattnet i våra hus och industrier
eller använder det till exempel för bevattning. Förr
eller senare lämnar vi tillbaka det till naturen i mer
eller mindre gott skick.

Vattnet på jorden tar aldrig slut. Det är en förnybar
naturresurs som rör sig i ett kretslopp, och det är
fråga om stora vattenmängder. Varje dag faller 1 150
kubikkilometer nederbörd på jordytan och lika mycket
avdunstar.
Av vattnet som hamnar på land sugs det mesta
upp av marken. Växtligheten förbrukar nästan allt
nederbördsvatten under den varma årstiden och lämnar tillbaka det till atmosfären genom avdunstning.
Under vinterhalvåret söker sig vattnet nedåt och
förenas med grundvattnet, som fyller markens porer
och sprickor.
Vattnet i våra sjöar och vattendrag bildas till större
delen av utläckande grundvatten. Hur länge grund
vattnet stannar i marken varierar. Det finns vatten som
bara är någon dag gammalt när det pumpas upp eller

KVALITETSPROBLEM
Naturen är tålig och mild och försöker läka och
rätta till, bl a genom att filtrera bort och neutralisera
skadliga ämnen i vattnet vid transporten i marken.
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REGN/SNÖ

REGNVATTEN SIPPRAR
NER GENOM MARKEN

GRUNDVATTENNIVÅ

GRUNDVATTNET RÖR SIG
LÅNGSAMT MOT HAVET

och andra fossila bränslen sänkts och att rökgasrening
har införts.
Tyvärr har inte nedfallet över vårt land avtagit i
samma takt som de egna utsläppen. Luftföroreningarna från andra länder blåser in över våra gränser. I dag
är det bara 10 % av svavelnedfallet som kommer från
inhemska källor.
Nedfallet orsakar försurning av marken vilket kan
leda till att grundvattnets kvalitet och egenskaper
påverkas. Ett surt vatten kan orsaka förhöjda metallhalter i dricksvattnet p g a urlakning, antingen från
materialet i vattenledningsrör, varmvattenberedare
och liknande eller från marklagren. Ett surt vatten kan
också fräta hål på ledningsrör och varmvattenberedare
med vattenläckage som följd.

Men marken klarar inte hur mycket som helst. Det
är anledningen till att vi på en del håll i landet har
problem med kvaliteten på vattnet. Saken blir inte
bättre av att vatten är ett utmärkt lösningsmedel, vilket
innebär att det tar till sig för oss nyttiga salter och mineraler vid sin färd genom marken, men det kan också
sätta tungmetaller och andra giftiga ämnen i rörelse.
Försurning
Utsläpp av försurande ämnen, framför allt svavel- och
kväveföreningar sker till största delen vid förbränning
av fossila bränslen i t ex kraftverk, värmepannor och
bilmotorer. Under 1900-talet ökade utsläppen i takt
med den ekonomiska tillväxten fram till slutet av seklet
då trenden bröts i flera europeiska länder, däribland
Sverige. Orsaken är att högsta tillåtna svavelhalt i olja
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Grundvatten och ytvatten
Det kan vara svårt att få tag på grundvatten i
tillräcklig mängd för t ex kommunal vattenförsörjning. Då måste man istället använda ytvatten, som
visserligen ofta finns i stora mängder men som kan
behöva en ganska omfattande beredning innan det kan
distribueras som dricksvatten.
Det blir också allt svårare att hitta ett bra råvatten,
kvalitetskraven är hårda och möjligheterna att skydda
vattnet från påverkan är begränsade när det gäller t ex
försurning eller nedfall av andra skadliga ämnen.
Ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten i
Sverige baseras på ytvatten.

Som råvara för dricksvattnet används i första hand
grundvatten, som har många fördelar. Det har ett
naturligt skydd mot föroreningar och det håller en låg,
jämn temperatur. Kvaliteten är ofta så bra, att man kan
använda det som det är.
Tillgången varierar under året. Ibland blir det förändringar i klimatet och det påverkar både mängden
grundvatten och vattnets kvalitet.
Tillgången på grundvatten kan förstärkas genom
konstgjord grundvattenbildning. Det går till så att man
pumpar upp ytvatten från en sjö eller ett vattendrag
och låter det infiltrera i en grusbädd och sippra vidare
ner till grundvattenmagasinet. Metoden är utvecklad i
Sverige och vi är fortfarande ledande på detta område.
Det är främst kommuner som utnyttjar metoden för att
säkra vattentillgången.
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Vad händer vid torka?
Om hösten börjar grundvattenmagasinen i marken att
fyllas på genom höstregnen. Så länge det inte är minusgrader fortsätter vatten att sippra ner. Vintertid sker
det nästan ingen påfyllning alls i mellersta och norra
Sverige, men desto mer kommer vid snösmältningen.
Sommaren är den årstid då vi tär på vattenförråden,
och har det då varit klent med höstregn och kanske
även en mild vinter utan snö, står vi där med grundvattenbrist innan sommarsäsongen ens har börjat.
Vid en sådan situation kan grunda brunnar sina
eller man kan få in sämre vatten i sin brunn. I om
råden nära kusten eller på öar kan brunnsvattnet bli
salt. Om man inte kan eller vill förbättra brunnen eller
anlägga en ny, är det enda man kan göra att dra ner på
förbrukningen och hoppas att det blir en regnig höst.
I många kommuner utfärdas bevattningsförbud
sommartid för att grundvattnet ska räcka till.
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Anläggning av brunn
När man anlitar en brunnsborrare bör man begära
en redovisning av hans garantier. Sådana berör vanligtvis endast kostnader och kapaciteter. Upprätta alltid
ett brunnsborrningskontrakt med entreprenören och
var noga med att förstå innehållet. Vid tveksamheter
om detta tag kontakt med konsumentrådgivaren eller
Sydnärkes miljöförvaltning.
Man ska alltid begära ett brunnsprotokoll av
brunnsborraren. Där står uppgifter om hur brunnen
är utförd och tekniska data om brunnen. Brunns
protokollet är en värdehandling för fastigheten och
är också bra att ha om brunnen behöver åtgärdas av
någon anledning. Enligt lag är brunnsborraren skyldig
att sända en sådan rapport till Brunnsarkivet, Sveriges
geologiska undersökning.

Mer än en miljon fast bosatta och ungefär lika många
fritidsboende är beroende av egen brunn för sin dricksvattenförsörjning. För dem är det viktigt att känna till
hur grundvattnet uppträder i marken och vad det finns
för förutsättningar att utvinna det.
I broschyren ”Att anlägga brunn” SGU, Socialstyrelsen*, ges mer utförlig information om förutsättningar,
anläggningar, upphandling, vad man ska tänka på
m m beträffande brunnar. Broschyren finns hos Sydnärkes miljöförvaltning, hos SGU (Sveriges geologiska
undersökning) och hos Socialstyrelsen.
BRUNNSTYPER
Bergborrning är det vanligaste sättet att anlägga en
brunn. Det är som regel det säkraste sättet att få bra
vatten i tillräcklig mängd.
Den normala metoden är att man borrar genom
jordlagret och ner en bit i berget. Därefter för man ner
ett stålrör och gör en tätning med cementbruk mellan berg och rör. Sedan fortsätter borrningen ner till
vattenförande djup.
På grund av senare tids problem med surt nedfall
har det utvecklats ytterligare metoder för att täta mot
förorenat ytvatten.
Ska man anlägga en brunn i jordlager, finns det tre
olika brunnstyper att välja bland, beroende på vilken
sorts jordlager det är fråga om.
En grävd brunn kräver att det finns vatten på högst
fem-sex meters djup. Eftersom brunnen är så ytlig, blir
den känslig för föroreningar. Det är extra viktigt var
brunnen placeras och att den skyddas väl.
Rörspetsbrunnen består av ett rör med en perforerad spets där vattnet tränger in. Tekniken kan främst
användas där det vattenförande jordskiktet finns under
ett lager lera.
Filterbrunnen slutligen är en vidareutveckling av
rörspetsbrunnen där spetsen/filtret anpassats till det
vattenförande lagrets egenskaper.

kvalitetsprobleM
Ibland blir det inte alls som man tänkt sig. Man hoppades på välsmakande, friskt vatten från den egna
brunnen, men ur kranen kommer något helt annat.
De vanligaste problemen med vattnet i enskilda vattentäkter är bakterier, järn, mangan, salt grundvatten,
surt eller alltför hårt vatten, svavelväte, kväveföreningar eller för mycket fluorid.
En dålig vattenkvalitet kan innebära kostnader för
vattenbehandlingsutrustning eller andra arbeten. Man
bör observera att vid nyanläggning av brunn lämnas
oftast inga garantier beträffande vattnets kvalitet.
Har man problem med sitt vatten, är det bäst att
låta analysera det på ett av livsmedelsverket godkänt
laboratorium för att man om möjligt ska kunna hitta
orsaken och åtgärda den. Ibland blir man tvungen att
anlägga en ny brunn.
skydd
Många problem med dåligt vatten beror på att man gjort
fel eller slarvat när man anlagt brunnen. Skyddet mot ytvatten, ytligt grundvatten, möss och insekter kan ha brister.

*Broschyren ”Att anlägga brunn” kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 106 30 Stockholm, växel: 075-247 30 00,
e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller laddas ner från Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se (sökord ”Att anlägga brunn”).
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Man förebygger problem genom att vara omsorgsfull när man bestämmer var brunnen ska ligga.
Det bör inte finnas föroreningskällor som gödsel
stackar, soptippar och avloppsbrunnar i närheten.
Huvudregeln är att alltid anlägga brunnen ”uppströms” en sådan föroreningskälla.*

Brunnslocket, ledningsanslutningarna och brunns
väggarna är brunnens mest sårbara delar och här
måste man vara uppmärksam både när man anlägger
brunnen och senare. Brunnen ska vara så tät som
möjligt ner till den nivå där man vill att vattnet ska
strömma in.

*Broschyren ”Sköt om dIn brunn” kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 106 30 Stockholm, växel: 075-247 30 00,
e-post: socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller laddas ner från Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se (sökord ”Sköt om din brunn”).
BESKRIVNING
BERGBORRAD BRUNN
Brunnslock
Foderrör
Adapter

Vattenledning

GRÄVD
BRUNN

RÖRSPETSBRUNN

BERGBORRAD
BRUNN
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Vattennivå

Pump
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Vattenbehandlingsutrustningar
För den som har kommunalt vatten finns i allmänhet ingen anledning att behandla vattnet
i hushållet. Undantag finns, t ex i kommuner med hårt vatten.
Med en vattenbehandlingsutrustning förändrar man
ett vattens sammansättning. För varje vattentyp som
kan medföra problem, surt vatten, hårt vatten, vatten
med hög järnhalt o s v finns speciella utrustningar som
fungerar med hjälp av olika tekniker. Många har något
slags filtermassa, där vissa ämnen filtreras bort, eller
kan tillföras vattnet. Beroende på vilken vattentyp det
är, används olika utrustningar och filtermassor. Dessa
kallas ofta lite slarvigt med ett gemensamt namn för
vattenfilter.
Att installera en vattenbehandlingsutrustning kan
ibland vara nödvändigt om man har egen brunn. För
den som har kommunalt vatten ska vattnet i hushållet
inte behöva behandlas eftersom kommunen ansvarar
för vattenkvalitén. Undantag finns. Ett exempel är
kommuner med hårt vatten, där vattnet kan behöva
behandlas för att minska kalkbeläggningar i hushålls
apparater, kokkärl etc.
Innan man installerar en utrustning ska man vara
medveten om bl a följande:

HAR DU PROBLEM MED VATTNET? GÖR SÅ HÄR!
1. Gör klart för dig själv varför du vill åtgärda ditt vatten.
Vanliga effekter av vattenproblem är t ex missfärgning av tvätt, blågröna eller rödbruna utfällningar på
badrumsporslin, dålig lukt och smak.
2. Ta reda på vad problemet beror på.
– Om du har egen brunn låter du ett laboratorium som
är godkänt av livsmedelsverket analysera ditt vatten.
Analysresultatet är nödvändigt för att man ska kunna
fastställa problemets orsak och välja rätt åtgärd för
ditt vatten. Du kan också diskutera problemen med din
kommun.
– Om du har kommunalt vatten tar du kontakt med
Laxå Vatten. Här kan du få upplysningar om vattnets
sammansättning och diskutera orsaken till problemen.
3. Välj lämplig åtgärd.
Brunnen kan vara orsaken till problemet genom att
tex ytligt förorenat vatten läcker in. I sådana fall ska
man i första hand åtgärda brunnen eller anlägga en ny
brunn.

– alla typer av utrustningar kräver skötsel. Detta inne
bär att man inte kan köpa en utrustning, installera den
och sedan glömma den.

4. Välj leverantör med omsorg.
Du kan låta flera leverantörer lämna offert på lämplig utrustning. Kontrollera bl a om anbuden avser
komplett utrustning och nödvändigt installationsarbete
samt vilka garantier som lämnas. Tänk också på att
det måste finnas tillgång till förbrukningsmaterial,
reservdelar och service.

– även om vattnets sammansättning förbättras ur en
synvinkel kan det försämras ur en annan. Det finns
större eller mindre förutsättningar för tillväxt av
mikroorganismer i alla vattenbehandlingsutrustningar.
Detta innebär normalt inga hälsorisker, men det är
mycket viktigt att filtren sköts enligt leverantörens
anvisningar.
– i nästan alla utrustningar ingår förbrukningsmaterial (filtermassa, filterpatron etc), vilket innebär att det
förutom kostnaden för inköp och installation finns en
driftskostnad.
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Vårt viktigaste livsmedel
Hur mycket vatten vi dricker varierar. Vuxna får det
mesta av sitt dricksvatten i form av kaffe, te och måltidsdrycker, medan det är välling som gäller för de yngsta. I
synnerhet för barnen är det viktigt att vattnet är bra.
Om vattnet ser konstigt ut eller luktar illa, ska man
inte använda det. Pröva att låta vattnet spola en stund.
Om problemet inte försvinner och du har kommunalt
vatten kontaktar du Laxå Vatten. Har du egen brunn
kan du kontakta Sydnärkes miljöförvaltning för råd.

Vatten är en förutsättning för liv. Vi består själva till
största delen av vatten och vi behöver vatten varje dag
– friskt, rent vatten.
Ungefär hälften av det vatten vi konsumerar kommer
från vår egen kran, resten köper vi som juice, läsk,
mjölk och fil, öl och andra drickfärdiga produkter. Allt
vi äter innehåller vatten och när vi lagar mat tillsätter
vi ännu mer, både hemma i köket och i livsmedelsfabriken.

Vad innehåller vattnet?
Äldre och sjuka människor kan vara mer känsliga,
liksom personer med allergier.

Vattnets kvalitet beror på hur marken och omgivning
en är beskaffad. Vattnet innehåller i sig naturligt en
mängd ämnen som ger god smak. Men det innehåller
också en del ämnen som vi inte vill ha för höga halter
av, t ex klor och koppar. Vissa människor är känsligare
än andra och mer beroende av vattnets kvalitet. Små
barn har inte vuxnas immunitet mot sjukdomar.

Klor
I stora delar av världen är friskt vatten ingen själv
klarhet. Det livgivande vattnet är ofta förorenat och
epidemier uppstår lätt. Så har vi haft det här också.
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Ungefär hälften av Sveriges dricksvatten är grundvatten, och det
är oftast så bra att ingen rening
behövs. Där grundvattnet inte
räcker till används istället vatten
från våra sjöar och vattendrag.
Detta vatten behandlas i vatten
verket så att det blir tjänligt som
dricksvatten. För att inga farliga
bakterier ska tillkomma i vattnet,
brukar man klorera dricksvattnet
innan det pumpas ut till hushållen.
Metaller i dricksvattnet
Om vatten får stå stilla en tid
i kopparledningar kan man få
förhöjda halter av koppar i dricksvattnet. Man kan se blågröna
missfärgningar på badrumsporslinet
och vattnet får en besk eller kärv
smak. Det finns ett misstänkt samband mellan höga kopparhalter och
diarréer hos spädbarn. Var därför
noga med att låta vattnet rinna ett
tag innan du använder det.
Inträffar ovanstående problem
beror det med all sannolikhet på att
det finns kopparledningar i fastigheten.
Man ska aldrig använda varm
vatten eller vatten som stått länge
i ledningarna till mat eller dryck,
särskilt inte för att bereda välling
eller modersmjölksersättning.
Varmvatten kan bl a innehålla mer
koppar än kallvatten.
Tungmetaller, exempelvis
kadmium, bly och kvicksilver
förekommer som miljöföroreningar
men ytterst sällan i vårt kommunala
dricksvatten. Oftast är halterna så
låga att de inte går att mäta.
Järn och mangan är två andra
metaller som kan finnas i vattnet.

ÖVERKÄNSLIGHET MOT KLOR
En del människor är överkänsliga mot
klor i vatten. Det finns ett enkelt sätt
att bli av med kloret i sitt kranvatten.
Om man tillsätter askorbinsyra i vattnet så avkloreras vattnet omedelbart.
Askorbinsyra är C-vitamin och finns
att köpa som pulver på apotek eller i
livsmedels-butiker.
Doseringsmängd: I ett glas vatten
tillsätts några kristaller askorbinsyra
och i en liter vatten läggs så många
kristaller att det motsvarar ungefär
en kubikmillimeter (knivsudd). I ett
badkar med vatten hälls 1/4 kryddmått
askorbinsyra.
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De kommer från marken där vattnet tas eller från
rostangripna ledningar. Dessa ämnen fälls ut om
vattnet får stå för länge. Då blir vattnet brunt och om
man tvättar kläder i det kan de bli fläckiga. Det är inte
farligt med järn eller mangan men man ska inte behöva
dricka missfärgat vatten. Kontakta Laxå Vatten om
vattnet är missfärgat även efter en rejäl genomspolning.
Fluor
Fluorid, som i dagligt tal kallas fluor, är ett ämne
som finns naturligt i marken. En liten mängd fluorid i
dricksvattnet anses vara bra för tänderna eftersom det
motverkar karies. För mycket kan däremot ge fläckar
på emaljen.
MIKROORGANISMER
Överallt i miljön finns mikroorganismer, även i vårt
dricksvatten. Vanligast är bakterier och mikrosvampar.
Miljön i vattenledningarna är kall och näringsfattig och
det innebär att de flesta mikroorganismer som är farliga
för människan sällan trivs och tillväxer i ledningsnäten.
De epidemier som orsakats av dricksvatten under senare
år, har oftast berott på att avloppsvatten eller annat
förorenat vatten har trängt in i dricksvattennätet genom
olyckshändelse.
Varmvattensystem bör hålla hög temperatur för att
förebygga risk för tillväxt av legionellabakterier, minst
50 grader vid varje tappställe.
Legionellabakterier kan tillväxa i vatten som håller
en temperatur mellan20 – 45°C, vid högre temperaturer dör bakterierna. För att man ska bli sjuk av
legionellabakterier krävs att bakterierna kommer ner
i lungorna. Du blir inte smittad av att dricka vattnet.
Varmvatten direkt från kranen ska dock inte användas till mat eller dryck av andra anledningar (se s 12).
Legionellabakterierna kan komma ner i lungorna via
den vattendimma (aerosol) som bildas när vattenstrålar
slås sönder (t ex vid dusch).*.

nära gödslad jordbruksmark. Barn är extra känsliga.
Använd därför inte vatten med hög nitrathalt till
beredning av modersmjölksersättning och välling till
barn under ett års ålder. I kommunalt kranvatten är
nitrathalterna alltid godkända.
HÅRDHET OCH pH
Man säger att vattnet är hårt när det innehåller mycket
kalcium och magnesium.
På tvättmedelspaketen står ofta att man måste ta
mer tvättmedel om man har hårt vatten. Det beror på
att tvättmedlet löddrar sämre ju hårdare vattnet är.
Att vattnet är hårt, kan man se på att det bildas
avlagringar i till exempel kaffebryggare och kastruller.
Man kan också få kalkfläckar i tvättställ och badkar.
I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket
tvättmedel, vilket är bättre för miljön.
Ett vatten med alltför lågt pH, alltså ett surt vatten,
kan ge korrosionsangrepp på kopparledningar och
därmed ett kopparhaltigt dricksvatten.

NITRAT
Det finns enskilda brunnar med mycket hög nitrathalt i vattnet och det kan bero på att brunnen ligger
* På www.boverket.se finns information om legionellabakterier i vatteninstallationer (sökord: ”legionella”).
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Radon
att rökare, eller den som nyligen slutat röka, löper ca
25 gånger större risk att drabbas av lungcancer på
grund av radonexponering än ickerökare.
Eftersom radonet lagras i kroppen får man bedöma
hälsorisken i ett tidsperspektiv. Vatten med hög
radonhalt, vid t ex sommarstugan, behöver inte ha
någon avgörande betydelse, om man slår ut den totala
kontakttiden över ett år. Vatten kan användas även
om det innehåller höga halter av radon. Det vanligaste
sättet att ta bort radon är att ”lufta” vattnet med
radonavskiljare.
Bara genom att analysera vattnet får man reda
på om det innehåller för mycket radon. Kontakta
Sydnärkes miljöförvaltning för att få råd och anvisningar.

I kommunalt vatten finns ingen risk för höga radonhalter. Kommunen ansvarar för att vattnet är bra.
Uppgifter om radon i dricksvattnet har oroat många.
Det beror mycket på att radon varken syns, luktar
eller smakar. Radon finns naturligt i vissa bergarter
och frigörs när vattnet sipprar igenom dem. Av de
ca 200 000 egna brunnar som finns i landet antas
10–15 % ha högre värden än 500 Bq/liter och 10 000
brunnar högre än 1 000 Bq/l. De områden i Sverige
som har berggrund av granit med hög uranhalt har
mest problem med radon i vattnet.
Risken med radon i vattnet är främst att radongasen
frigörs när man använder vattnet, t ex när man duschar.
Senare tids studier visar att riskerna via vattnet är
mindre än man tidigare ansett. Dock har det visat sig

Kvalitet och kontroll
bakterier, ämnen och tillsatser såväl som smak, lukt
och utseende.
Dricksvatten innehåller naturligt ett stort antal
ämnen. De flesta finns dock i så låga halter att det
inte är meningsfullt att analysera dem.
Om du har egen brunn har du själv ansvaret att kontrollera vattenkvaliteten. Sydnärkes miljöförvaltning
kan bistå med rådgivning.
När man analyserat ett vattenprov ger man ett av tre
omdömen: tjänligt, som betyder att vattnet är bra för
det ändamål man tänkt sig, tjänligt med anmärkning
och otjänligt. Tjänligt med anmärkning är en varningssignal – en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden. Otjänligt vatten är olämpligt
att dricka.
Det är många krav som ska uppfyllas för att ett vatten ska betraktas som tjänligt, men i Sverige är vi lyckligt lottade och de allra flesta i vårt land har tillgång till
bra dricksvatten.

Livsmedelsverket är central myndighet för alla frågor
som rör dricksvatten och andra livsmedel. Till upp
gifterna hör att utforma regler och ange mål för dricks
vattenhantering och kontroll.
I de flesta fall ansvarar kommunen för produktion
och distribution samt kontroll så att vattnet är hälsosamt och rent. Det innebär bl a att kvalitetskrav och
gränsvärden ska uppfyllas och eventuella föroreningar
av dricksvattnet förebyggas.
Vattenverken, där vattnet bereds, betraktas som
livsmedelsanläggningar. Det innebär att den lokala
nämnden som handhar miljö- och hälsoskyddsfrågor
måste registrera anläggningarna. Vattnet kontrolleras
både vid intaget till vattenverket, under beredningen
och hemma hos konsumenten.
Dricksvattnet ska vara gott och rent, inte lukta
eller se grumligt ut och det ska vara hälsosamt och
lättillgängligt. Allt detta finns också uttryckt i föreskrifter om dricksvatten. Där finns riktvärden för olika
14

Husdjurens vatten

Foto: Susann Spåre.

Våra husdjur och sällskapsdjur är lika beroende av
friskt och rent vatten som vi. Speciellt högpresterande
djur som bästa mjölkkon, tävlingshästen och avels
tjuren behöver bra vatten.
Det kan vara klokt att ställa samma krav på vattnet
till våra husdjur som på vattnet till oss själva.
Vatten till husdjur definieras numera som fodermedel
och behandlas som sådant i djurskyddslagen och lagen
om foder.

Förpackat vatten
Minst lika viktigt som att vattnet är bra hemma i din
egen kran är, att det håller en hög kvalitet i livsmedels
industrin och hos bryggerierna.
Det kan vara bra att veta att en del av det bords
vatten som säljs inte kommer från några undergörande
källor, utan görs av vatten från det kommunala ledningsnätet.
Att dricka buteljerat vatten är betydligt sämre för
miljön än kranvatten. Vill man ha vattnet kolsyrat är
det bättre att skaffa en apparat som kolsyrar kranvattnet hemma. Vatten på flaska transporteras ibland långa
sträckor på tåg eller lastbil. En del buteljer kommer
från Norge och andra kommer från Frankrike. Vatten
är tungt och otympligt att packa och transportera.
Även våra inhemska märken transporteras långt för att
säljas till konsumenter runt om i landet.
Transport av flaskvatten ger upphov till mer än tusen
gånger större koldioxidutsläpp än vad kranvatten gör,
dessutom är kranvattnet i genomsnitt tusen gånger
billigare än flaskvatten. Genom att dricka kranvatten

istället för vatten på flaska är du rädd om vår miljö
och sparar samtidigt pengar.
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Hushållets vatten
Vattnet är en naturresurs som vi lånar en kort
tid. Vi dricker, använder och smutsar ner det,
men vi måste lämna tillbaka vattnet till naturen
så rent som möjligt. Under de närmaste åren
kommer vi alla att ta ställning till många olika
frågor som rör vår miljö och vårt sätt att leva,
bl a hur vi bäst tar hand om avloppsvattnet, så
att vi själva och kommande generationer kan
dricka rent friskt vatten.
Vi svenskar använder i genomsnitt 62 000
liter vatten per person och år i hushållen, som
sedan leds till kommunens avloppsverk som tar
hand om föroreningarna.
Dricksvatten
Det rena dricksvattnet leds direkt in i våra hus.
För oss i Sverige är det självklart att vi alltid
har tillgång till rent, friskt vatten. Vi kan bara
vrida på kranen så rinner det. Alltid.
spillvatten
I hushållen och på arbetsplatsen kan vi natur
ligtvis påverka vad som följer med ut i av
loppet. Det är enkelt att göra små förändringar
som kan betyda mycket i det långa perspektivet.
När vi diskar, tvättar och städar kan vi
genom att välja miljömärkta rengöringsmedel
göra mycket. Om vi väljer medvetet så kommer
vi också att se att tillverkarna går oss till mötes
och tar fram miljövänligare produkter. Dosera
rätt. Vi använder ofta alldeles för mycket diskoch tvättmedel.
Tänk på att det finns många miljöfarliga ämnen även i våra hem, olika
hushållskemikalier som vi använder
utan att vi tänker på det. Lämna in

Spillvatten

Dricksvatten

Dagvatten
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Därför letar vi idag efter möjligheter att ta hand om
dagvattnet lokalt, d v s utvidga vattendrag, anlägga
dammar eller infiltrera dagvattnet i marken. Kommunerna har ofta speciella dammar för detta ändamål.

dina kemikalier där de tas omhand på rätt sätt. I alla
kommuner finns det miljöstationer, återvinningscentraler, färghandlare och apotek som tar emot.
dagvatten
Regn- och smältvatten från hustak och gator som
inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrunds
dräneringar kallas dagvatten. Detta måste tas omhand,
bl a för att undvika vattenskador på byggnader. Precis
som för dricksvatten och spillvatten finns därför ett väl
utvecklat ledningssystem för dagvatten.
Av tradition har dagvattnet letts bort från tätorterna
så fort som möjligt, eftersom det kan ställa till problem
med översvämningar. Idag vet vi att dagvattnet innehåller betydande mängder föroreningar som kommer
från hustak, asfaltsbelagda gator m m.
Vi vet också att om vattnet transporteras långsamt så
utnyttjas naturens egna reningsmöjligheter effektivare.

Biltvätt
Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid en anläggning som renar tvättvattnet och återanvänder det så
att vi inte får lösningsmedel och oljerester till avlopps
verket.
Tvätta inte bilen på gatan! När du tvättar bilen
på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad
mark rinner tvättvattnet oftast ner i en dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen
hamna orenat i någon sjö eller havet. Tvättvattnet
från fordonstvätt kan bland annat innehålla lösnings
medel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och
asfaltsrester.

Fettavskiljare
Oljeavskiljare

Dagvattenledning
Vattenledning
Spillvattenledning

Till sjö eller
dagvattendamm

Till reningsverket
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Ledningsnätet
vattenmagasin, är de till för att hålla ett jämnt tryck i
ledningarna.
För att abonnenter i högt belägna områden ska få ett
bra och jämt tryck i sina kranar finns tryckstegringsstationer. I tryckstegringsstationerna finns pumpar som
vid behov ökar vattentrycket i ledningsnätet.
När spillvatten transporteras till avloppsreningsverken sker det, där det är möjligt, med självfall. Precis
som för vattenledningsnätet är det viktigt att spillvattenledningarna är rätt dimensionerade. Om självfallsledningen är för stor och har dålig lutning, rinner
avloppsvattnet långsamt och de fasta partiklarna i
avloppsvattnet följer inte med utan blir kvar i ledningen, där det kan orsaka stopp. Om självfallsledningen
är för liten kan det istället bli stopp på grund av att
ledningen redan är full och avloppsvattnet helt enkelt
inte får plats.
När spillvattnet ska transporteras från lågt belägna
områden eller förbi höjder fungerar det inte med
självfallsledningar. Avloppsvattnet rinner då först i
självfallsledningar till en pumpstation. I pumpstationen
samlas avloppsvattnet i en pumpgrop och därifrån
pumpas avloppsvattnet via tryckledning till en punkt
där det återigen kan rinna med självfall.

När du promenerar på gatorna i ett samhälle med
gemensamt vatten- och avloppssystem, går du över
ett stort nät av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Det är de här ledningarna som gör det möjligt
för oss att få dricksvatten levererat direkt in i huset och
avloppsvattnet avlägsnat utan besvär.
Det är länge sedan vattnet leddes i urhuggna stenoch träledningar. Dessa uråldriga material ersattes av
gjutjärn, som sedan kompletterats med rör av stål,
cement och olika plaster.
Vattnets kvalitet beror till viss del på vattenledningarna och vilket skick de befinner sig i. Fler faktorer spelar
också in. Ledningarna måste till exempel vara riktigt
dimensionerade för det antal konsumenter nätet ska försörja. Är ledningarna för stora, blir vattenomsättningen
ojämn och kvaliteten sämre. Det kan ställa till problem
t ex i områden med många sommarstugor.
I ledningsnätet bygger man också in vattenreservoarer, exempelvis vattentorn. Förutom att fungera som

Vill det sig riktigt illa kan
gamla järnrör rosta sönder
som detta. Bilden visar en
del av ett gammalt vattenledningsrör. Det är viktigt
att ledningsnätet kontrolleras och byts efterhand.
Dagens moderna ledningar
har betydligt längre livslängd än de gamla.

Ett väl fungerande och välskött ledningsnät är en viktig del i en bra VAförsörjning.
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Avloppet – en del i kretsloppet
avloppsvattnet får innehålla när det släpps tillbaka till
naturen. För att säkerställa att vattnet är tillräckligt
rent analyseras det regelbundet.
Det som blir kvar på avloppsverket efter att
avloppsvattnet renats är skräp, som körs till förbränning, och slam. På många avloppssverk rötas slammet
i en rötkammare. Då skapas biogas som kan användas
som fordonsbränsle eller för uppvärmning. Det rötade
slammet skulle kunna användas som gödningsmedel
för jord- eller skogsbruk, eftersom det innehåller stora
mängder organiskt material och höga halter av fosfor
och kväve. Att återanvända avloppsvattnets innehåll
av näringsämnen och organiskt material har en lång
tradition i många kulturer och är ett naturligt sätt att
sluta kretsloppet. Det är också nödvändigt att tillföra
mullbildande organiskt material, för att jordbruksmarken ska behålla sin produktivitet på lång sikt.
Tyvärr innehåller slammet från många avloppsverk
alldeles för höga halter av miljögifter, tungmetaller
och andra oönskade ämnen för att det ska kunna
användas som jordförbättringsmedel. Här kommer vi
som producerar avloppsvattnet in i bilden. Allt vi häller ut i avloppet och som avloppsverken inte är gjorda
för att ta hand om, kommer ut i naturen.

I mitten av 1800-talet började man bygga vattenverk
och vattenledningssystem i Sverige och vid slutet av
1860-talet skedde också en successiv utbyggnad av
avloppsnätet. I början ledde man ut avloppsvattnet
direkt i sjöar och vattendrag utan rening. Det dröjde
till 1930-talet innan avloppsvattnet började renas.
De kommunala avloppsverken är konstruerade för
att rena hushållens avloppsvatten från fasta föroreningar (papper, matrester, skräp o.s.v.), organiskt
material, fosfor och i vissa fall kväve.
Organiskt material och näringsämnena fosfor och
kväve är i sig inte skadliga för miljön men när stora
mängder släpps ut i sjöar och vattendrag skapas
problem. Fosfor och kväve i stora mängder skapar
övergödning och ännu mer organiskt material. När
det organiska materialet bryts ner förbrukas syre och i
värsta fall kan sjön eller vattendraget kvävas.
För att rena avloppsvattnet från dessa föroreningar
används vanligtvis en kombination av mekaniska,
kemiska och biologiska reningsmetoder. Längre fram
i broschyren kan du läsa om hur avloppsreningen går
till i Laxå avloppssverk.
Från avloppsverken släpps det renade vattnet ut i
sjöar, vattendrag eller våtmarker. Det är Naturvårdsverkets föreskrifter som bestämmer vad det renade

Varor och livsmedel produceras ...

distribueras ...

och förbrukas.

Avloppsvattnet renas, varefter slam och vatten återgår till naturen.

19

Hur kan vi behålla
vårt rena vatten?
Pumpar som stannar kostar pengar att laga. En
stillastående pump kan dessutom resultera i att orenat
avloppsvatten släpps ut i naturen.
De kommunala avloppsverken är inte gjorda för att
rena avloppsvatten från miljögifter, tungmetaller och
läkemedel. Antingen följer dessa ämnen med vattnet ut
och förgiftar vattendrag, sjöar och hav eller så hamnar
de i slammet som då blir obrukbart som jordförbättringsmedel. Kemikalier skadar dessutom mikro
organismerna som sköter den biologiska reningen på
avloppsverken.
Det är viktigt att förstå sambandet mellan vad
vi spolar ner i avloppet och vad vi får tillbaka som
obrukbart slam och förorenat vatten i våra sjöar och
vattendrag. Genom en så enkel sak som att välja mijömärkta tvätt- och rengöringsmedel och inte överdosera
dem, gör du en stor insats för miljön.

I Sverige är vi bortskämda med rent vatten. För nästan
alla är det självklart att ha rent och friskt vatten i
kranen, helt utan ansträngning. Lika självklart är det att
vi kan bada i våra sjöar och vattendrag på sommaren.
För att även i framtiden kunna njuta av rent vatten,
måste vi börja tänka på hur vi behandlar vårt vatten och
hur vi kan minska våra utsläpp av miljögifter.
Avloppet är till för kiss, bajs, toapapper och tvätt-,
dusch- och badvatten. Kemikalier, läkemedel och skräp
ska inte spolas ner i avloppet. Släng skräpet i soptunnan eller lämna det till återvinning. Kemikalier och
andra miljöfarliga ämnen ska lämnas där miljöfarligt
avfall tas emot och läkemedel ska lämnas till apoteket.
Skräp skapar stopp i ledningar och pumpar. Ett
ordentligt avloppsstopp med avloppsvatten över källareller badrumsgolv kan bli både dyrt och obehagligt för
dem som drabbas.

Sjön Unden i Tiveden.
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Enskilda avloppsanläggningar
En stor del av befolkningen i Sverige bor på landsbygden
och är inte anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det
kan vara upp till 25% av innevånarna i vissa kommuner,
som har enskilda avloppslösningar. I dessa ingår slambrunnar som töms regelbundet. Slammet körs som regel
till närmaste avloppsverk och blandas med avloppet från
städerna som är mer förorenat.
Slamavskiljare och infiltration
En slamavskiljare – t ex trekammarbrunn – i enskild
anläggning fungerar så att avloppsvattnets tyngre partiklar sjunker till botten, medan lätta partiklar flyter upp till
ytan. Det spillvatten som lämnar slamavskiljaren är fritt
från fasta partiklar men är fortfarande kraftigt förorenat.
Det är så gott som undantagslöst förbjudet att släppa ut
ett sådant vatten utan att först rena det.

Slamavskiljare

Avloppsvatten

Slamavskilt
avloppsvatten

Slam

Slam

Avloppsledning
Spridningslager
Markbäddslager

Slambrunn,
s k trekammarbrunn

Dräneringsledning
Dräneringsledning

Dräneringsskikt
MARKBÄDD

De reningsmetoder som Naturvårdsverket rekommenderar är i
första hand infiltration eller markbädd. Särskild hänsyn måste
tas till att dricksvattenbrunnar i närheten inte förorenas. Använd
miljövänliga tvätt- och diskmedel för att minska utsläppen och
undvik att installera vattentoalett där det är möjligt. Tag kontakt
med Sydnärkes miljöförvaltning för information om gällande
bestämmelser.
Kommunen ansvarar för att slamavskiljare töms regelbundet. Slammet körs till det lokala reningsverket.

www.naturvardsverket.se ”Nya allmänna råd –Enskilda avlopp” Faktablad 8147. ”Små
avloppsanläggningar –Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll”. www.avloppsguiden.se
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Den kommunala
VA-försörjningen i Laxå kommun
I Laxå kommun är det Laxå Vatten AB som sedan
2002 ansvarar för den kommunala VA-försörjningen.
Laxå Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag med ett
tiotal anställda.
Våra vattenverk, avloppsverk och ledningsnät finns
spridda över hela kommunen. Dessutom levererar vi
dricksvatten till och tar hand om avloppsvatten från
Mullhyttan.
Dricksvatten produceras i tre vattenverk – Laxå,
Finnerödja och Tived. I Laxå vattenverk produceras
dricksvattnet som levereras till Röfors, Laxå,
Hasselfors och Mullhyttan.
Finnerödja vattenverk försörjer Finnerödja med
dricksvatten och Tived vattenverk producerar
dricksvatten till delar av Sannerud.
Laxå Vatten har tre avloppsverk – Laxå, Hasselfors
och Finnerödja. I Laxå avloppsverk renas avlopps
vattnet från Röfors och Laxå. Avloppsvattnet
från Hasselfors och Mullhyttan renas i Hasselfors
avloppsverk och i Finnerödja avloppsverk renas

avloppsvattnet från Finnerödja. I Sannerud finns två
trekammarbrunnar med tillhörande infiltrationsbäddar
som tar hand om avloppsvattnet från de i Sannerud
som är anslutna till den kommunala VA-försörjningen.

Den karakteristiska gula skylten visar att du befinner dig inom Norruddens
vattenskyddsområde.

Skyddsinfiltrationen på Norrudden skyddar grundvattnet från påverkan
från väg 205.
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Unden – vattentäkt för Tived vattenverk.

Sannerud
0,7°dH

°dH = Dricksvattnets hårdhet i tyska
grader. Allt kommunalt dricksvatten i
Laxå kommun är mjukt eller mycket
mjukt.
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Dricksvattenproduktion
Varje dag levereras ca 1,3 miljoner liter dricksvatten
från våra vattenverk hem till våra abonnenter. Vattnet
som används vid dricksvattenproduktion kallas för råvatten. De råvatten vi använder håller hög kvalitet och
kräver ingen större behandling i våra vattenverk.
Vattentäkter och vattenskyddsområden
Det område där råvattnet finns kallas för vattentäkt.
En vattentäkt kan vara en sjö, å eller liknande (ytvattentäkt) eller en grundvattenförekomst nere i marken
(grundvattentäkt). För att skydda våra råvatten från
föroreningar upprättas vattenskyddsområden runt
omkring vattentäkterna. Att skydda vattentäkter finns
som målsättning både i våra nationella miljömål och i
EU:s ramdirektiv för vatten. Det är länsstyrelsen som
fastställer vattenskyddsområdet efter begäran från
vattentäktens huvudman. Inom vattenskyddsområden finns bestämmelser som reglerar verksamheter
och åtgärder som skulle kunna skada råvattnet. Vilka
regler som gäller inom vattenskyddsområdet utgår från
Naturvårdsverkets handbok och allmänna råd men
anpassas efter varje vattenskyddsområde.

Norrudden grundvattentäkt.

Det första som händer i vattenverket är att vattnet
filtreras i snabbsandfilter. Därefter pH-justeras och
desinficeras vattnet. pH-justeringen sker med natronlut
som höjer vattnets pH-värde till ca 8,1. Detta görs för
att skydda vattenledningsnätet.
Desinfektion sker med två olika metoder. Först
tillsätts en liten mängd kloramin. Kloramin är en form
av klor som eliminerar eventuella mikroorganismer i
vattnet. Kloramin finns kvar en stund i vattnet och har
en desinficerande effekt en bit ut på ledningsnätet. För
att vara säkra på att en lagom mängd kloramin doseras
mäts kloröverskottet i vattnet som lämnar vattenverket. Om kloröverskottet är för lågt eller högt går ett
larm ut som sms till vår beredskapstelefon. Sist pas-

Laxå vattenverk
Laxå vattenverk får råvatten från Norrudden grundvattentäkt. Vid Norrudden pumpas grundvatten upp ur
grusåsen och vidare i ledning genom Östra och Västra
Laxsjön till Laxå vattenverk.

Norrudden grundvattentäkt

Laxå vattenverk
Kloramin
Natronlut
Snabbsandfilter

Råvattenpump

UV-ljus

Lågreservoar
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Till konsument

serar vattnet ett UV-filter. I UV-filtret elimineras även
motståndskraftiga mikroorganismer som kloraminet
inte klarar av att slå ut.
Det färdiga dricksvattnet mellanlagras i en lågreservoar innan det pumpas ut på ledningsnätet.

skulle inträffa som gör att UV-filtret inte slår ut eventuella mikroorganismer i vattnet finns utrustning för att
dosera klor i vattenverket.
Tived vattenverk
Det dricksvatten som produceras i Tived vattenverk
kommer från sjön Unden (ytvatten). Råvattenintaget
ligger ca 500 m ut i sjön på 28 meters djup. I vattenverket tillsätts natronlut och kolsyra för att höja pHvärdet på vattnet. För att desinficera vattnet används
klor och UV-filter.

Finnerödja vattenverk
I Finnerödja vattenverk tillverkas dricksvattnet av
vatten från grundvattentäkt Kroa. Grundvattnet är av
mycket god kvalitet och behöver nästan ingen rening
alls. På vattenverket justeras pH-värdet med natronlut
och sedan passerar vattnet ett UV-filter. Om något

VA-tekniker Clara Ericson mäter kloröverskottet i utgående dricksvatten
från Laxå vattenverk för att kontrollera att kloröverskottsmätaren visar rätt.

Pumprummet i Laxå vattenverk. Härifrån pumpas det renade dricks
vattnet mot Röfors, Laxå, Hasselfors och Mullhyttan.

VA-tekniker Per Molin kontrollerar dricksvattenflödet mot Laxå.
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Kvalitet och säkerhet
Vi på Laxå Vatten jobbar för att du alltid ska få ett
rent och bra vatten när du vrider på kranen.
Kvalitetskontroller
Dricksvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet enligt
Livsmedelsverkets regler. Vattenprover tas på råvattnet, på dricksvattnet som lämnar vattenverken och på
olika platser på ledningsnätet, bland annat hemma hos
abonnenter. På vår hemsida (www.laxavatten.se) finns
en sammanställning av det senaste årets provtagningar.
Driftsövervakning
Alla våra vattenverk och avloppsverk är kopplade
till ett övervakningssystem som larmar vid fel. Det
finns alltid personal i beredskap som tar hand om fel
som uppstår på kvällar och helger. Har du problem
med den kommunala VA-försörjningen på kvällar
och helger kan du ringa till vår beredskapstelefon:
070-335 84 95.

Reparatör Anders Eriksson och VA-tekniker Samuel Schön servar ett av
reservkraftsaggregaten.

Säkerhet vid elavbrott
För att dricksvatten ska kunna levereras även när det
är strömavbrott finns reservkraftsaggregat på alla våra
vattenverk. Reservkraftsaggregaten går på diesel och
startas upp automatiskt vid strömavbrott.

Vattenförbrukning
I genomsnitt används i Sverige 160 liter vatten per
person och dag. På ett år blir det lite drygt 58 000 liter
dricksvatten per person. I tabellen till höger visas vad
vattnet används till. Under de senaste åren har den
genomsnittliga vattenförbrukningen minskat. Detta
beror troligtvis på att många hushållsmaskiner som
använder vatten (t ex tvätt- och diskmaskiner och
toaletter) har utvecklats till att ha en lägre vattenförbrukning än tidigare.

Så här använder genomsnittssvensken vattnet en vanlig dag.
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För flerbostadshus eller fastigheter som är uppförda
för annat ändamål än bostadsändamål tillkommer en
lägenhetsavgift eller tomtavgift till den fasta avgiften.
Den rörliga avgiften är direkt relaterad till vattenförbrukningen.
Debitering av VA-abonnemanget sker varannan månad enligt beräknad vattenförbrukning. En gång per år
skickas ett självavläsningskort ut för avläsning av vattenmätaren, då justeras den aktuella årsförbrukningen.

Vattenmätning
Vattenmätning hos abonnenter sker med vattenmätare som Laxå Vatten sätter upp, byter och skickar
iväg för kontroll. Enligt SWEDAC:s bestämmelser
måste vattenmätaren bytas ut med vissa intervaller för
funktionskontroll och underhåll. En vattenmätare med
storleken Qn 2,5 (den vanligaste storleken för en villa)
får som längst sitta ute i 10 år.
Vattenmätaren ägs av Laxå Vatten, men det är fastighetsägarens ansvar att skydda vattenmätaren mot kyla
och yttre åverkan. Ventiler, rör och kopplingar runt
vattenmätaren är fastighetsägarens. De ska hållas i gott
skick så att byte av vattenmätaren kan ske utan risk
för att något går sönder.

Vad är det du betalar för?
• Kvalitetssäkrat dricksvatten levererat hem till din
kran.
– Drift, övervakning och underhåll av vattenverk.
– Kvalitetskontroll av vattnet (både före och efter
behandling i vattenverket).
– Underhåll av vattenledningsnätet.

VA-taxan
Den kommunala VA-verksamheten i Laxå kommun
är helt avgiftsfinansierad, inga skattepengar går till
verksamheten.
VA-taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den
fasta delen beskrivs på fakturan som fast avgift per år
och mätare. Hur stor den avgiften är beror på hur stor
vattenmätaren är.

• Avledning och rening av avloppsvatten.
– Underhåll av avloppsledningsnätet.
– Drift, övervakning och underhåll av avloppsverk.
– Kontroll av att vattnet som släpps ut från avloppsverken håller godkända värden.
• Bortforsling och omhändertagande av dagvatten från
gator och andra hårdgjorda ytor.
• Alltid personal i beredskap för att hantera problem
med VA-försörjningen under helger och kvällar.
• Administration (fakturering, ekonomi, planering,
rapportering till kontrollmyndigheter m m).
• Kundservice (kundtjänst via telefon,
informationsmaterial, hemsida m m).

Rörnätstekniker Gert Hallinder byter vattenmätare.
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Ledningsnät
För att leverera dricksvatten och avlägsna avloppsvatten och dagvatten har Laxå Vatten över 20 mil ledningar i marken. På ledningsnätet finns olika utrustningar
och anläggningar som är till för att kontrollera och
underlätta leveransen av dricksvattnet och avlägsnandet av avlopps- och dagvattnet. En utmärkande sådan
anläggning är vattentornet i Laxå som hjälper till att
hålla trycket på ledningsnätet.
För att ledningarna ska fungera tillfredsställande
underhålls och förnyas ledningsnätet kontinuerligt.
Trots det uppstår det ibland problem. Om dricksvattenleveransen måste stängas av (t ex vid lagning av
vattenläcka) meddelas, om möjligt, alla berörda abonnenter. Är vattnet avstängt under en längre tid ordnas
ett eller flera tappställen där berörda abonnenter kan
hämta dricksvatten.
Servisledningar och förbindelsepunkt
En servisledning är ledningen mellan huvudledningen
i gatan och fastigheten. I de allra flesta fall ägs en del
av servisledningen av Laxå Vatten och en del ägs av
fastighetsägaren.

Laxå vattentorn.

Förbindelsepunkt kallas den punkt där Laxå Vattens
ledningar kopplas samman med fastighetsägarens
ledningar. Förbindelsepunkten ligger för det mesta 0,5
m utanför tomtgräns. Vid problem på servisledningen
(t ex avloppsstopp eller vattenläckage) är det den som
äger den del av ledningen
där felet finns som ansvarar
för att bekosta och åtgärda
problemet.
På vattenservisledningen
sitter en servisventil som
kan stänga av vattnet in
till fastigheten. Om du
behöver stänga av vattnet
till din fastighet kontaktar
du Laxå Vatten som mot
avgift stänger och öppnar
din servisventil.
En gammal servisventil.

Förbindelsepunkt
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Avloppshantering
det avloppsvatten som kommer från Mullhyttan. Till
Finnerödja avloppsverk kommer bara avloppsvatten
från Finnerödja. För att ytterligare rena vattnet har
Hasselfors och Finnerödja avloppsverk kompletterats
med varsin våtmark som det renade avloppsvattnet
passerar innan det släpps ut i Toften (Hasselfors) eller
Skagersholmsån (Finnerödja).
I Sannerud har Laxå Vatten två trekammarbrunnar
med tillhörande infiltrationsbäddar. Slammet från trekammarbrunnarna sugs ur och körs till Laxå avloppsverk en gång per år.
Reningsprocessen på våra avloppsverk kontrolleras regelbundet av ackrediterade laboratorier enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter. Prover tas på både
inkommande och utgående avloppsvatten och skickas
sedan iväg för analys. På Laxå avloppsverk finns laboratorieutrustning för att snabbt kunna kontrollera och
optimera reningsprocesserna.

I Laxå Vattens tre avloppsverk renades under 2011
sammanlagt 1 435 000 m³ (drygt 1,4 miljarder liter)
avloppsvatten.
Laxå avloppsverk är det största i kommunen och
togs i drift 1965. Innan dess rann det orenade avloppsvattnet från Laxå tätort direkt ut i Laxån. Efter
ombyggnation under 1970-talet fick avloppsverket sin
nuvarande utformning. I avloppsverket renas avloppsvatten från Laxå och Röfors, dessutom renas lakvatten
från den nedlagda Mosjötippen. Till Laxå avloppsverk
kommer också slammet från alla enskilda avloppsbrunnar, slamavskiljare och septiktankar i
kommunen.
Hasselfors och Finnerödja avloppsverk byggdes
i början av 1970-talet och är näst intill identiska. I
Hasselfors renas avloppsvatten från Hasselfors och
Mullhyttan. Mängden avloppsvatten från Mullhyttan
mäts och Lekebergs kommun debiteras för rening av

Reningseffekt 2011
Laxå avloppsverk
BOD (organiskt material)
Fosfor

93 %
91 %

Hasselfors avloppsverk
BOD (organisk material)
Fosfor

96 %
99 %

Finnerödja avloppsverk
BOD (organiskt material)
Fosfor

96 %
98 %

Laxå Vatten har ännu inga krav på att rena avloppsvattnet från kväve, våra avloppsverk är små och
ligger inte kustnära. Dessutom är kvävehalterna i
inkommande avloppsvatten redan låga. Trots att det
inte finns några speciella reningssteg för kväve minskar mängden kväve genom de befintliga reningsprocesserna.

VA-tekniker Mikael Karlsson mäter fosforhalten i vattnet som lämnar Laxå
avloppsverk.
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Så här fungerar Laxå avloppsverk
med sten eller plastkroppar som mikroorganismer kan
växa på (bilda biohud). Laxå avloppsverks biobädd är
fylld med stenar. Avloppsvattnet fördelas i toppen av
biobädden och rinner sedan genom stenarna. Mikroorganismerna i biohuden på stenarna ”äter upp” det
organiska materialet i avloppsvattnet.

Mekanisk rening
När avloppsvattnet kommer in i avloppsverket passerar det först ett rensgaller där skräp och större fasta
partiklar (så kallat rens) fastnar. Renset tvättas och
pressas och förvaras i en container innan det körs till
förbränning.
I ett sandfång sjunker sand, grus och andra tunga
partiklar som tagit sig förbi rensgallret till botten. Sanden pumpas till ett sandlager som sugs ur 1 gång/år.
När avloppsvattnet passerat sandfånget delas det
upp på två parallella försedimenteringsbassänger.
Bassängerna är så stora att vattnets hastighet genom
dem blir mycket långsam och därför hinner partiklarna
i vattnet sjunka (sedimentera) och lägga sig på botten.
I botten av bassängerna finns skrapor som skrapar de
sedimenterade partiklarna (slammet) till slamfickor.
I slamfickorna sitter pumpar som pumpar slammet till
slamhanteringen.
  
Biologisk rening
Efter försedimenteringsbassängerna pumpas vattnet
till en biobädd. En biobädd är en stor behållare fylld

Kemisk rening
Efter biobädden kommer vattnet till flockningssteget.
Där doseras en fällningskemikalie (aluminiumsulfat,
AVR) i vattnet. Mängden fällningskemikalie styrs av
hur mycket partiklar det finns i vattnet. Kemikalien
gör att de partiklar som finns kvar i vattnet klumpar
ihop sig till större partiklar. När vattnet sedan kommer till tre parallella slutsedimenteringsbassänger
sjunker partiklarna till botten. Mycket av fosforn i
avloppsvattnet avskiljs i det här reningssteget. Precis
som i försedimenteringen skrapas det sedimenterade
slammet till slamfickor och pumpas upp. Slammet från
slutsedimenteringen pumpas tillbaka till försedimenteringen där allt slam plockas ur processen och går till
slamhanteringen.

Mekanisk rening
Rensgaller

Biologisk rening

Sandfång

Försedimentering

Biobädd

Rens till
förbränning
Slam
till slambehandling
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Bassänghallen på Laxå avloppsverk.

Utsikt över Laxå avloppsverk och biobädd (den runda betongbehållaren).

Slamhantering
I slamhanteringen avvattnas slammet för att minska
slammets volym. Först kommer slammet till en
förtjockare där det får sjunka ihop. Vatten tas ut i
överkant av förtjockaren och i botten av förtjockaren
tas ett tjockare slam ut. Det förtjockade slammet pumpas till ett våtslamlager. Från våtslamlagret pumpas
slammet till en centrifug där ännu mer vatten avlägsnas
från slammet innan det pumpas till ett torrslamlager.
Från torrslamlagret hämtas slammet och körs till den
nedlagda Mosjötippen där det används som sluttäckningsmaterial. Allt vatten som avlägsnas ur slammet
återförs till avloppsreningsprocessen.

Kemisk rening
AVR (fällningskemikalie)
Flockning

Slutsedimentering
VA-tekniker Mikael Karlsson vid slamcentrifugen.

Laxån
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Rent vatten, ren luft, ren natur
I resten av den här broschyren kommer vi fokusera på
avfallet. Hantering av avfall är en viktig framtidsfråga
och nya miljö- och samhällskrav kräver nya lösningar.
Man kan se på avfall som ett problem men det kan
vara en tillgång, om det hanteras rätt. Om avfallet inte
tas omhand på rätt sätt kan det skada både människor
och miljö, de farliga ämnen som finns i produkten när
den är ny finns kvar när den blir ett avfall också. Men i
avfallet finns många ämnen som är värdefulla och kan
återanvändas antingen som material i en ny produkt
eller som näring eller energi.

I Sverige har vi en fantastisk natur. Än så länge kan
vi fiska och bada i våra hav, sjöar och vattendrag och
plocka bär och svamp i våra skogar.
För att behålla den natur vi är vana vid måste vi
tänka på vad vi utsätter den för. Att vara rädda om
vårt vatten och rena avloppsvattnet från föroreningar
tar oss en bit på väg, men det räcker inte helt.
Luftföroreningar, utsläpp av kemikalier och tungmetaller från trafik, industrier, energiproduktion …
Det finns många miljöfarliga företeelser i vår tillvaro.

Från avfallshantering till
resurshushållning
ning är pantflaskor i glas som rengörs och återanvänds.
Om man inte kan återanvända produkten ska man
lämna in den till återvinning, vilket innebär att materialet kan återanvändas och bli en ny produkt. Detta
minskar behovet av nytt material. Materialåtervinning
är ett viktigt steg på vägen mot ökad resurseffektivitet.
Om avfallet inte kan återanvändas eller återvinnas
kan det användas för energiutvinning genom förbränning eller rötning. Energiutvinning är ett bra sätt att
hantera det avfall som inte kan hanteras högre upp i
avfallstrappan.
Längst ner i avfallstrappan finns deponering, att
lägga avfallet på soptipp. Deponering är en gammal
lösning på avfallshanteringen. Det är bara om avfallet
är av sådant slag att det inte går att behandla på något
annat sätt som deponering ska väljas (t ex kakel, betong eller porslin). Från 1994 till 2010 har deponering
av avfall i Sverige minskat med 97 %, vi är alltså på
god väg att lämna det lägsta steget i avfallstrappan.

Avfallshanteringen i Sverige fungerar relativt bra, men
det kan alltid bli bättre. EU har beslutat om en ordning
för hur avfall ska hanteras, den så kallade avfalls
hierarkin eller avfallstrappan. Nästa utmaning för oss
i Sverige är att helt gå ifrån slit-och-slängsamhället och
istället bli mer resurseffektiva, vi ska klättra uppåt i
avfallstrappan.
Högst upp i trappan finns minimering av avfallet.
Genom att se till att så lite avfall som möjligt uppstår
minskar vi påverkan på miljön och vi sparar på jordens
resurser. För att nå hit krävs det att alla hjälps åt och
tar sitt ansvar, från regering och producenter/tillverkare till den enskilda konsumenten.
Näst högst upp i avfallstrappan finns återanvändning. Istället för att alltid välja nyproducerat kan vi använda de resurser som redan finns. De produkter som
lagras i hemmen och sedan slängs kan någon annan
kanske ha användning för, sälj eller skänk bort det du
inte längre vill ha. Ett annat exempel på återanvänd32

Vad kan du göra?
Självklart kan du inte ensam lösa alla miljöproblem,
med det finns enkla saker du kan göra som gör nytta
och placerar dig högt upp i avfallstrappan.

Konsumera smartare
Välj saker med kvalitet som är värda att reparera och
ta hand om, köp bara det du faktiskt behöver, planera
dina matinköp så att maten hinner ätas innan den blir
gammal, handla secondhand, välj miljömärkta varor
när det är möjligt.
Källsortera ditt avfall
Återvinn det som kan återvinnas, lämna saker som
fortfarande fungerar till secondhand, lämna ditt farliga
avfall där det tas omhand på rätt sätt.
Se ditt avfall som en resurs
Det gör nytta – om du väljer att sortera det.
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Avfallsordlista
Biologisk behandling - Utvinning/återvinning av
näring och/eller energi ur biologiskt avfall genom t ex
kompostering eller rötning.
Brännbart avfall - Avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen startat.
Elektronik och elavfall - En produkt som använder sig av en strömsladd eller har inbyggt batteri och
är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält. Omfattas av producentansvaret.
Energiåtervinning - Att ta tillvara energin i avfallet
(genom att t ex skapa värme eller el) vid en anläggning
för avfallsförbränning eller vid en rötningsprocess.
Farligt avfall - Är det avfall som är farligt för natur
och människa, det kan vara giftigt, explosivt, brandeller miljöfarligt.

Förpackningar omfattas av producentansvaret.
Bildkälla: FTI

Grovsopor/grovavfall - Hushållsavfall som är
tungt eller skrymmande och inte passar för insamling
via säck eller kärl.

utpekade produkter under hela dess livscykel inklusive
omhändertagande som avfall.
Rötning - Kan liknas vid kompostering men sker i en
syrefri miljö, vilket gör att slutprodukten blir annorlunda. Tillverkar biogas och biogödsel.

Hushållsavfall - Avfall som kommer från hushåll
och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Kompostering - Biologisk behandling där biologiskt
avfall bryts ner med förbrukning av syre.

Återanvändning - Att använda en kasserad produkt
utan föregående förädling.

Källsortering - Sortering av avfall på samma plats
där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet.

Återvinning - Att använda avfallet som material
resurs i en process.

Kärl- och säckavfall - Det avfall som normalt uppstår i hushållen och läggs i säck eller kärl och samlas
upp i containrar.

Återvinningscentral (ÅVC) - Bemannad större anläggning för mottagning av t ex grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall m m.

Matavfall - Det avfall som uppstår från livsmedelskedjan.

Återvinningsstation (ÅVS) - Obemannad mindre
station för mottagning av tidningar, returpapper och
förpackningar.

Producentansvar - Producenters ansvar för vissa
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Ansvarsfördelning
terna till att använda mer resurssnåla material som inte
innehåller farliga ämnen. För att klara av sitt ansvar
har producenterna gått ihop och bildat gemensamma
bolag för att förvalta verksamheten. Exempel på
sådana bolag är El-kretsen och FTI (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen).

Enligt lagstiftningen i miljöbalken ska avfall hanteras
så att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås.
Ansvaret för avfallshanteringen är uppdelad på flera
olika aktörer i samhället.
Kommuner
Kommuner har en så kallad renhållningsskyldighet.
Det innebär att kommunen har ansvar för att samla
in, transportera bort och behandla hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall. I det ingår även hushållens
grovavfall och farliga avfall. Utöver det har kommunen
ett informationsansvar till kommunens invånare.

Avfall som omfattas av producentansvaret:
• Bilar
• Däck
• Returpapper (tidningar och andra trycksaker)
• Förpackningar (papper, kartong, metall, glas, plast)
• Elektriska och elektroniska produkter (inklusive
glödlampor)
• Batterier
• Läkemedel
• Radioaktiva produkter

Verksamhetsutövare
För företag, verksamheter och industrier hamnar
ansvaret för avfallet hos avfallsproducenten. Det är företaget själv som måste ha kunskaper om avfallet, vilka
effekter det kan ha på miljön och hur lagförändringar
kan påverka deras verksamhet.

Ditt ansvar (hushåll)
Du är enligt miljöbalken skyldig att sortera det avfall
som uppstår i ditt hushåll. Farligt avfall och det avfall
som omfattas av producentansvaret ska du sortera ut
och lämna på rätt ställe så att det kan omhändertas
och återvinnas.

Producentansvar
Producentansvar innebär att den som tillverkar en
produkt är skyldig att samla in, transportera bort och
återvinna det avfall som uppstår när produkten slängs.
Syftet med producentansvaret är att sporra producen-

På ÅVC Mosjön kan sorterat avfall lämnas.
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Spelar det någon roll egentligen?
Det finns många frågor och myter om källsortering och återvinning. Hur är det egentligen? Spelar det någon roll vilken tunna/
container skräpet hamnar i? Det som läggs
i det vanliga sopkärlet förbränns ju och ger
energi, så varför krångla med att källsortera
och återvinna?
Att använda avfallet för energiutvinning
är ett bra sätt att hantera avfall som inte bör
eller kan hanteras på annat sätt. Men det
ger rester i form av slagg/aska och rökgaser, dessutom avbryter det kretsloppet för
material som skulle kunna användas på ett
bättre sätt.
Extra transporter är något som ibland tas
upp som motiv för att inte källsortera och
återvinna. År 2001 gjorde regeringen en
utredning (”Resurs i retur” SOU 2001:102)
som visar att den miljöbelastning som
uppstår på grund av transporter uppvägs av
miljövinsten som uppnås genom återvinning.

Korta fakta om återvinning
• Att tillverka glas av återvunnet material sparar 20 %
energi jämfört med att använda ny råvara.

• Att tillverka en produkt av återvunnen aluminium
kräver 95 % mindre energi än om nytillverkad aluminium
används.

• För varje kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppen med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast.

• Stål, aluminium och glas kan återvinnas hur många
gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

• Vid massa- och papperstillverkning går det åt en tredjedel så mycket elenergi om returpapper används jämfört
med nytt material.

• Om alla källsorterade sina metallförpackningar av stål
skulle det sparas lika mycket energi som krävs för att
värma ca 5 400 småhus i ett år.

Mer återvinningsfakta finns på FTI:s hemsida (www.ftiab.se)
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Avfallshantering i Laxå kommun
I Laxå kommun ansvarar kommunfullmäktige för
att fastställa den kommunala renhållningsordningen
och besluta om renhållningstaxan. Sydnärkes Renhållnings AB (SRAB) ansvarar för upphandling och
avtalsteckning om insamling, transport och behandling
av hushållsavfall. SRAB ägs av Laxå och Askersunds
kommuner. Laxå Vatten AB ansvarar för administration av sophämtning och drift av Återvinningscentralen
Mosjön. Själva sophämtningen är utlagd på entreprenad, men Laxå Vatten sköter kundtjänst och fakturering. De obemannade återvinningsstationerna ansvar
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) för.

Vad är det du betalar för?
• Insamling, transport och behandling (förbränning/
energiutvinning) av hushållsavfall.

Sophämtningstaxan
Den kommunala avfallsverksamheten i Laxå kommun
är helt avgiftsfinansierad, inga skattepengar går till
verksamheten. Alla fastigheter i kommunen omfattas av det kommunala avfallsansvaret och måste ha
ett renhållningsabonnemang,
om det inte är uppenbart att
det inte finns något behov
av avfallshantering (t ex om
fastigheten endast är en skogsfastighet eller är obebodd).
Sophämtningstaxan baseras
på kärlstorlek och hämtningsintervall. Ju mindre kärl och
ju längre hämtningsintervall
desto lägre taxa. Storleken på
sopkärlet är mellan 130 och
660 liter. Hämtningsintervallet
för en vanlig villa är normalt
varannan vecka eller en gång i
månaden, för flerfamiljshus är
hämtningsintervallet normalt
varje vecka. Om sopkärlet är
placerat så att sopbilen måste
köra en extra sträcka eller om
renhållningsarbetaren måste gå
mer än 3 meter för att hämta
sopkärlet tas en extra avgift ut.

• Kundservice (kundtjänst via telefon,
informationsmaterial, hemsida m m).

• Öppethållande och drift av ÅVC Mosjön där hushållen får lämna sorterat avfall och grovsopor.
• Fastighetsnära insamling, bortforsling och behandling av grovsopor en gång per år.
• Administration (fakturering, ekonomi, planering,
rapportering till kontrollmyndigheter m m).
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Vad slänger vi i Laxå kommun?
Under 2011 gjordes en undersökning om vad som
slängs i hushållssoporna i Laxå kommun, resultatet
visas i diagrammet till höger.
Hela 36 % av innehållet ska egentligen inte
läggas i det gröna sopkärlet, det är avfall som faller
under producentansvaret – t ex tidningar och förpackningar av papper, plast, metall eller glas. I den här
kategorin ingår också el-/elektronikavfall och farligt
avfall som kan vara skadligt för både hälsa och miljö
när det hamnar fel.
Nästan hälften (44 %) av det som fanns i sopkärlen
vid undersökningstillfället var matavfall. I Laxå finns i
dagsläget ingen separat insamling av matavfall, därför
ska matavfallet än så länge slängas bland de vanliga
hushållssoporna om du inte har hemkompost. Något
att fundera över är hur mycket av maten som slängs i
onödan. Hur mycket av maten i ditt hushåll slängs för

Brännbart
avfall

Matavfall

20%

36%

Övrigt (ska sorteras ut)

44%

att den inte hinner ätas upp innan den blir dålig? Och
hur mycket mat slängs fast den går att äta?
Endast 20 % av sopkärlens innehåll var sådant avfall
som passar i kategorin brännbart avfall. Det betyder
att det finns många hushåll i kommunen som skulle
kunna minska storleken på sopkärlet och/eller öka
hämtningsintervallet och alltså få en lägre sophämtningstaxa om de planerade sina matinköp och sorterade mer av sitt avfall

Vart tar avfallet vägen?
Avfall/sopor
Second hand

ÅVC Mosjön

Farligt avfall

Återanvändning

Återvinningsstationer

Behandling

Brännbart Vitvaror
avfall
Förpackningar
Elektronik

Slutförvaring

Förbränning

Förpackningar
Tidningar/returpapper
Batterier

Återvinning
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Soptunna

Energiutvinning

Förbränning

Biologisk
behandling

(Gäller ännu inte
Laxå kommun men
är en sannolik
framtid)

Återvinningsstationer (ÅVS)
Återvinningsstationer finns på sex platser runtom
i kommunen (se karta på sid 43). På de obemannade återvinningsstationerna kan hushållen lämna in
sorterade förpackningar och tidningar till återvinning.
Dessa stationer drivs och ägs av Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI). Om någon behållare behöver tömmas eller om en återvinningsstation behöver
städas kan du kontakta FTI (tel: 0200-88 03 11).
Förpackningar som lämnas på återvinningsstationerna ska vara tömda och rengjorda. Om förpackningen
består av flera material, ska du om det är möjligt skilja
dem åt, exempelvis plastlocket på juiceförpackningen.
Men är det svårt att ta isär materialslagen kan du sortera efter det viktmässigt dominerade materialslaget.
Pappersförpackningar
Exempel: Pastapaket, mjölk- och juiceförpackningar, pappersbärkassar, present
papper, wellpapplådor m m.
Lämna inte: Kuvert – läggs i hushålls
soporna. Dags- och veckotidningar, reklamblad och dylikt – läggs i behållaren för tidningar.

Återvinningsstationen i Hasselfors.

Metallförpackningar
Exempel: Konservburkar, tomma sprayburkar, kapsyler, värmeljushållare, aluminiumfolie, urskrapade målarfärgsburkar
m m.
Lämna inte: Burkar med färgrester,
lösningsmedel eller dylikt – lämnas som farligt avfall
på ÅVC. Metallskrot och metallprodukter som inte
är förpackningar – lämnas som grovavfall på ÅVC.
Pantburkar – pantas i butik.

Glasförpackningar
Exempel: Glasflaskor och -burkar. Färgat
och ofärgat glas sorteras var för sig.
Lämna inte: Glasflaskor med pant – pantas i butik. Glödlampor, lysrör – lämnas
som elektronikavfall till ÅVC. Fönsterglas,
dricksglas, speglar, porslin, keramik och
dylikt – lämnas som grovavfall på ÅVC.

Plastförpackningar – mjuka och hårda
Exempel: Plastpåsar, plasttuber, refillpaket,
plastfolie, frigolit, burkar, flaskor m m.
Lämna inte: Plastflaskor med pant – pantas
i butik. Plastleksaker, plastmöbler och
andra plastprodukter som inte är förpackningar – lämnas som grovavfall på ÅVC.

Tidningar/Returpapper
Exempel: Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger, skriv-/ritpapper
m m.
Lämna inte: Kuvert – läggs i hushållssoporna. Pappersförpackningar – läggs i
behållaren för pappersförpackningar.
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Återvinningscentral (ÅVC) Mosjön
På ÅVC Mosjön kan du som bor i Laxå kommun
lämna det mesta av ditt sorterade hushållsavfall, det är
en service som ingår i din sophämtningstaxa. Det avfall
som lämnas på ÅVC Mosjön återvinns (i första hand)
eller körs till förbränning/energiutvinning.
I faktarutan nedan kan du se vad som kan lämnas på
ÅVC Mosjön och vad som inte tas emot. Hittar du inte
en kategori som passar in på ditt avfall, eller om du
har onormalt stora mängder avfall, kontakta personalen på ÅVC Mosjön innan du åker dit (kontaktuppgifter finns på baksidan av broschyren).
Sortera först
ÅVC Mosjön tar inte emot osorterat avfall. För att
underlätta och spara tid kan du sortera avfallet innan
du åker till återvinningscentralen. Säckar, påsar och
dyl. ska tömmas ur när du kommer till ÅVC Mosjön
och innehållet läggas i rätt container. Är du osäker på
var något ska läggas, fråga personalen, de är där för
att hjälpa dig sortera rätt.

Renhållningsarbetare Madelene Karlsson utanför miljöstationen på ÅVC
Mosjön.

• Lysrör
• Oljor
• Spraybrukar

Det här kan du lämna på ÅVC Mosjön

• Bilbatterier - kan även lämnas hos återförsäljare
• Bildäck (ej på fälg) - kan även lämnas hos återförsäljare
• Elektronik och elavfall
• Glas
• Kyl / Frys
• Metall / Skrot   
• Spis / Tvättmaskin / Torktumlare
• Tegel, grus, porslin, betong m m
• Trä
• Trädgårdsavfall
• Wellpapp
• Plastförpackningar

Brännbart avfall som inte passar i någon av ovanstående
kategorier delas upp i större/mindre än 50 cm.

Det här får du inte lämna på ÅVC Mosjön

• Asbest (eternit) – kan t ex lämnas (mot avgift) på Atleverket i Örebro eller hämtas av Ragn-Sells
• Bildäck på fälg – kan lämnas till en bilverkstad
• Slaktavfall
• Tryckkärl, gastuber och brandsläckare – lämnas till
återförsäljare
• Vapen, ammunition, sprängämnen etc – lämnas till
polisen
• Mediciner – lämnas på apoteket
• Bläck och toner – lämnas till återförsäljare

I miljöstationen lämnas miljöfarligt avfall t ex:
• Batterier (kan också lämnas på vissa ÅVS:er och hos
vissa återförsäljare)
• Färg (inklusive nagellack)
• Glödlampor
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Mosjötippen
Soptippsverksamheten las ner 31 december 2008. Det
enda som nu läggs på högen är material som används
för sluttäckning av soptippen. Sydnärkes miljönämnd
har godkänt en sluttäckningsplan som i nuläget
sträcker sig till 2022.
Det som händer med högen just nu är att slänter
jämnas ut och diken ordnas. För att rätta till slänterna
används glaskross som av någon anledning inte kan
användas till glasåtervinning. Glaset kan t ex vara
förorenat av att fel saker slängts i glasigloorna (t ex
glödlampor eller lågenergilampor) eller att ofärgat och
färgat glas blandats ihop. Förutom glaskross används
annat oorganiskt material som lämnats in till ÅVC
Mosjön (t ex tegel, betong, grus, gips, porslin).
Nästa steg i sluttäckningsplanen är att ett tätskikt
ska läggas ovanpå högen. Tätskiktets syfte är att hindra regn- och smältvatten från att rinna genom högen
och urlaka de farliga ämnen som ligger där. Ovanpå
tätskiktet läggs sedan ett dräneringsskikt och högts
upp en 1–2 m tjock skyddstäckning.
När sluttäckningen är färdig ska lakvattenmängden
(lakvatten = det vatten som rinner genom sophögen

Renhållningsarbetare Mikael Andersson visar var avfallet ska läggas.

och urlakar farliga ämnen) ha minskat med 90%. För
att skydda miljön runt Mosjötippen samlas lakvattnet
i en lakvattendamm och leds till avloppsverket i Laxå.
Prover på lakvattnet tas kontinuerligt. Hopsamling och
kontroll av lakvattnet kommer fortsätta även när sluttäckningen är färdig.

Rampen på ÅVC Mosjön.
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Framtida avfallshantering i
Sverige och i Laxå kommun
Vi vet inte hur framtiden ser ut, men vi kan ana.
När denna broschyr trycks är det många förändringar på gång på avfallsfronten, bland annat ska
nya nationella miljömål presenteras och Sveriges
nya avfallsplan kommer att bli antagen under
2012.
Ett föreslaget miljömål är att minst 40 procent
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker
och restauranger ska behandlas biologiskt så att
växtnäring och energi tas tillvara. Det finns också
ett förslag på att insamlingen ska vara etiskt till
talande och ha god tillgänglighet och säkerhet för
hushållen, samt säkerställer en separat hantering
av farligt avfall. Minst 90 procent av hushållen ska
vara nöjda med insamlingen.
Under 2012 utformas Laxå kommuns nya avfallsplan, vilket kommer innebära nya lokala mål
för kommunen.
Drygt hälften av kommunerna i Sverige sorterar
idag ut sitt matavfall för att kunna använda det
som biogas till fordon och biogödsel. Med detta i
åtanke kan det i framtiden bli stora förändringar
för dig som kommuninvånare. Avfallstaxan kan
komma att se annorlunda ut och kanske kommer du att få ytterligare kärl eller behållare för att
sortera ut ditt matavfall. Oavsett vilken förändring
kommer vi se till att avfallet i kommunen hanteras
så att största möjliga miljö- och samhällsnytta
uppnås och du kommer att i god tid få utförlig
information om hur det kommer gå till.

Emma Hamilton är den som arbetar med att utforma Laxås nya
avfallsplan.
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Återvinningscentral och återvinningsstationer i Laxå kommun
Återvinningscentral
Återvinningsstation

Hasselfors

Återvinningsstationer (ansvar FTI)
Hasselfors: Hyttvägen
Finnerödja: ICA Nära
Tived: Sannerud bygata
Laxå: Nytorget
ICA parkering, Röforsvägen
Nyhammar parkering, Öwerströmsgatan

Mosjön

Laxå

Röfors
Finnerödja

Sannerud

Rö
for
svä
gen
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Kontakta oss gärna
I Laxå kommun ansvarar Laxå Vatten AB för den
kommunala VA-försörjningen och administration
av sophämtning i kommunen. Till oss kan du ringa
om du har frågor om t ex ditt VA- eller renhållnings
abonnemang, undrar över den kommunala VA-försörjningen eller har frågor om ÅVC Mosjön.

Laxå Vatten AB
Växel

0584 - 47 32 00

Kundtjänst
abonnemang VA och avfall

0584 - 47 32 03

Direkttelefon ÅVC Mosjön

070 - 335 84 94

Beredskapstelefon
felanmälan kvällar och helger

070 - 335 84 95

Postadress: Box 60, 695 22 Laxå
Besöksadress: Avloppsverket, Esabvägen, Laxå
info@laxavatten.se
www.laxavatten.se
Sydnärkes Miljöförvaltning
Frågor rörande enskilt vatten och avlopp, avfall
Växel
0584 - 47 34 00
Besöksadress: Postgatan 2 (kommunhuset), Laxå

Marie-Louise Berg, kundtjänst och ekonomi.
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