Information
Datum
2018-07-17

1 (2)
Diarienummer
TEKN/2018:65

Handläggare
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Information om debitering enligt VA-taxan
Denna information går ut till samtliga verksamheter som hanterar livsmedel samt till alla företag
och föreningar inom fastighetsverksamhet i Mjölby kommun.
Länsstyrelsen har utfärdat ett vitesföreläggande om 30 miljoner kronor på Mjölkulla
reningsverk, kopplat till utsläppsvärden ifrån verket. En viktig faktor är den ojämna
belastningen av inkommande vatten, främst från verksamheter som hanterar livsmedel.
Om en inhyrd verksamhet bedrivs i en fastighet, ligger ansvaret mot huvudmannen
fortfarande hos fastighetsägaren. Verksamhetsutövaren ska dock ha kunskap om och följa
kommunens allmänna bestämmelser.
Under hösten kommer arbetet med utsläpp från dessa verksamheter att prioriteras.
Förhoppningen är ett gott samarbete och att vattnet från verksamheter även fortsatt kan tas
emot till Mjölkulla reningsverk.
En livsmedelsverksamhet påverkar kommunens avloppsreningsverk
Kommunala reningsverk är konstruerade för att rena spillvatten ifrån hushåll, de är inte
byggda för att rena vad som helst. Många ämnen påverkar reningsverkets processer
negativt och medför att vattnet inte renas som det ska. I de allmänna bestämmelser för
användande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
framgår att VA-huvudmannen (kommunen) inte är skyldig att ta emot spillvatten som
skiljer sig från vanligt hushållsspillvatten. Som användare av kommunens spillvattennät
har både fastighetsägare och verksamhetsutövare ett ansvar. I ansvaret mot huvudmannen
åligger att veta vad spillvattnet innehåller och att ämnen inte släpps ut i avloppet som inte
hör hemma där.
Debitering enligt VA-taxa
Från och med år 2018 ska alla verksamheter som hanterar livsmedel, och har en årlig
vattenförbrukning större än 1000 kubikmeter, årligen redogöra för sina utsläpp till
spillvattnet. Om angivna gränsvärden överskrids debiteras fastighetsägaren den extra
föroreningsavgift som är reglerad i antagen VA-taxa. Beslut är taget att avgift för utsläpp
före 2018 inte kommer att debiteras retroaktivt. Se utdrag ur gällande VA-taxa.
§11.9 Extra föroreningsavgift tas ut för spillvatten där halter utöver gränsvärden räknas:
BOD
0,30 kg per m3
SS sed
0,26 kg per m3
Fosfor
0,02 kg per m3
Kväve
0,03 kg per m3
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Redovisning av vattenförbrukning från verksamheten (antingen via en utgående
flödesmätare eller inköpt mängd vatten) ska ske årligen. Om mängden vatten överskrider
1000 kubikmeter när året är slut, ska provtagning och rapportering ske av utsläppsvärden
nästkommande år. Det betyder att om mängden vatten överskred 1000 kubikmeter under
2017 ska rapportering ske för 2018. Vid osäkerhet kontakta service- och
teknikförvaltningen på mailadress angiven nedan.
Rapporteringen innebär att provtagningsresultat och spillvattenflöde redovisas.
Provtagningsresultatet bygger på en representativ provtagning på utgående vatten ifrån er
verksamhet under året, se medföljande provtagningsinstruktioner. Följande parametrar
ska provtas:
•
•
•
•
•
•
•

pH
BOD, Biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7 som analys.)
SS-sed, Suspenderat material
Tot-P, Total-fosfor
Tot-N, Total-kväve
NH4-N, Ammoniumkväve
Fett; avskiljbart fett och total-fett

Uppgifterna skickas per e-post TKDebitering@mjolby.se alternativt per post till serviceoch teknikförvaltningen efter provtagningsårets slut, senast den 15 februari. Använd
ämnesrad ”Rapportering VA-taxa”. Första tillfället för rapportering blir senast 15 februari
2019. Debitering av eventuell extra föroreningsavgift sker enligt VA-taxan. Försenad
rapportering medför en avgift.
VA-avtal
Service- och teknikförvaltningen har för avsikt att teckna avtal med livsmedelsproducenter
i Mjölby kommun med start hösten 2018. Avtalet tecknas mellan huvudman och
verksamhetsutövare, det vill säga inte med fastighetsägaren. Syftet är att reglera och
tydliggöra maximal tillåten föroreningsmängd som får släppas till spillvattennätet.
Gränsvärdena i avtalet är baserade på vad reningsverket klarar av att ta emot.
Avtal kommer även att tecknas med andra verksamheter som hanterar livsmedel, om de
visar sig ha utsläppsvärden som behöver följas upp.
Vid frågor gällande denna information, vänligen kontakta service- och
teknikförvaltningens VA-avdelnings kundservice; TKDebitering@mjolby.se
använd ämnesrad ”Livsmedel”.
Service- och teknikförvaltningen
Lars Edenhofer
VA/Avfallschef
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