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1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR ANSÖKAN OM NYTT 

TILLSTÅND FÖR DJUPADAL ARV 

Njudung Energi Sävsjö AB har genomfört avgränsningssamråd med avsikt att söka 

tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Djupadals avloppsreningsverk (ARV). Samrådet 

har genomförts inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och övriga 

tillståndshandlingar för att i tidigt skede inhämta uppgifter och synpunkter på den 

planerade verksamheten. 

 

Samråden har genomförts via digitalt möte och skriftlig korrespondens. 

 

Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Miljö och bygg i Sävsjö 

kommun hölls den 9 december 2020. På grund av rådande pandemi hölls mötet 

digitalt via Skype. Samrådsunderlag sändes till länsstyrelsen och kommunen drygt 2 

veckor innan mötet. Samrådsunderlaget och den presentation som hölls på mötet 

redovisas i bilaga 3A och 3B. Protokoll från mötet redovisas i bilaga 3C. Ett 

meddelande till följd av samrådet erhölls från länsstyrelsen den 17 december 2020, se 

bilaga 3D.  

 

Samråd med enskilt berörda, övriga statliga myndigheter, närliggande verksamheter 

och föreningar samt den allmänhet som kan antas bli berörda av den planerade 

verksamheten har genomförts under januari och februari 2021.  

 

Ett reviderat samrådsunderlag lades upp på Njudung Energis hemsida inför samrådet 

och har funnits tillgängligt på hemsidan under samrådsperioden, se bilaga 3E. Ett 

samrådsbrev skickades ut via direktutskick den 22 januari 2021 till en samrådskrets 

inom en radie på 1 km från avloppsreningsverket. Brev och e-post skickades till 

myndigheter och föreningar den 20 januari. Det reviderade samrådsunderlaget 

bifogades e-postutskicken. För att nå ut till allmänheten m.fl. lades en annons ut i 

tidningen Vetlanda posten (Sävsjösidorna) den 23 januari 2021. Yttrandetiden sattes 

till den 21-02-15, dvs drygt 3 veckor. Samtliga handlingar (samrådsbrev, samrådskrets 

enskilda, e-post utskick, samrådskrets myndigheter och föreningar, annons) återfinns i 

bilaga 3F-3K.  

1.1 SAMRÅDSMÖTE MED LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN OCH MILJÖ OCH 

BYGG SÄVSJÖ KOMMUN 

Vid samrådsmötet presenterades bl.a. syftet och bakgrunden till ansökan om nytt 

tillstånd för Djupadal ARV, vad ansökan avser, befintlig verksamhet och planerad 

verksamhet samt den förväntade miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till.  

 

Fokus på diskussionerna var om villkor för verksamheten ska sättas innan eller efter 

våtmarken. Njudung har inflytande om vad som händer i reningsverket men kan inte 

påverka våtmarken. Länsstyrelsen resonerar på samma sätt och menar att villkor bör 

sättas efter reningsverket. Våtmarken ska vara med i prövningen och blir ett extra 

poleringssteg. Provtagning bör göras efter schema. Länsstyrelsen påpekade också att 

det är viktigt att föra ett resonemang om våtmarkens funktion och om det finns planer 

på att underhålla den. Våtmarken ser ut att fungera allt sämre. Våtmarken har en viktig 

funktion och behöver underhåll för att fungera optimalt. En skötselplan behövs.  

 

Diskussion fördes även kring MaxGVB tätort samt riktvärden/begränsningsvärden.  
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Länsstyrelsen påpekade även att man i miljökonsekvensbeskrivningen bör redogöra för 

den samlade påverkan i SRK punkten nedströms reningsverket vad gäller nedläggning 

av Stockaryd ARV och ökad belastning i Djupadal ARV. Statusklassingen är satt som 

god i punkten ovan verket, i den faktiska recipienten. Vattenförekomsten söder om 

verket, där det inte finns någon SRK punkt, men en expertbedömning, är satt som 

måttlig. SRK punkten i Hägneån söder om och nedströms Djupadal ARV är också satt 

till måttlig status. Länsstyrelsen vill uppnå god status i SRK punkten nedströms 

reningsverket och därför skulle fosforn behöva minska med 25-50 kg per år om det 

ska ha en chans att nå god status. I ansökan kan man redogöra för vilken minskning 

verket kan klara av och vad som är ett rimligt utsläpp. Viktigt att säkra upp så att stora 

utsläpp inte tillåts.  

 

För utsläpp till vatten och MKN vatten anser länsstyrelsen att det är bra att ha med två 

olika nollalternativ att jämföra och bedöma den ansökta verksamheten emot. Ett 

nollalternativ bör utgå från befintligt tillstånd med begränsningen om 0,3 mg/l i 

fosforutsläpp. Ett resonemang bör också föras utifrån de faktiska utsläpp som 

reningsverket haft historiskt samt hur påverkan blir på SRK-punkten nedströms 

reningsverket. Fosforn är det viktigaste näringsämnet att kika på.  

 

Ett resonemang om avloppsnätet bör också lyftas i miljökonsekvensbeskrivningen. Vad 

gäller energi så bör nyckeltal (energiåtgång per renad personekvivalent) finnas med. 

Även nyckeltal kopplat till kemikalieförbrukning bör tas upp, kg kemikalie per renad 

personekvivalent, kopplat till hur man renat. Även ett resonemang kring reservkraft 

bör finnas med.  

 

Länsstyrelsen önskar att ett resonemang förs i miljökonsekvensbeskrivningen om 

lokalisering utifrån reningsverkets befintliga plats och alternativ lokalisering. Varför 

det är viktigt att ha kvar befintlig plats.   

 

Länsstyrelsen framförde att man för reningsverket kan utgå ifrån en avgränsning om 1 

km radie runt reningsverket för enskilt berörda.  

 

Utöver de samrådsparter som listats till mötet framförde länsstyrelsen att samråd även 

bör genomföras med Vattenmyndigheten, Lagans vattenrådsförbund, Vrigstadortens 

fiskevårdsförening och Fiskevårdsföreningen i Sävsjöorten.  

 

Länsstyrelsen påpekade vikten att ha med samt bedöma natur, kultur och friluftsliv i 

miljökonsekvensbeskrivningen och att redogöra för den samlade påverkan från lukt 

och buller. Ett resonemang bör även föras om transporter enligt länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen påpekade även vikten att ha med en riskutredning och en 

energibesparingsplan som bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen samt att belysa 

klimatanpassningsfrågor.  

 

Länsstyrelsen påpekade vikten av att det framgår i ansökan att tillstånd till 

kompostering upphävs.  

1.2 YTTRANDEN  

De skriftliga yttranden som har lämnats in redovisas nedan tillsammans med 

bemötande av yttrandena (kursiv stil). Yttrandena återfinns i sin helhet i bilaga 3L. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  

 

”MSB lämnar endast den generella synpunkten att er kommande 

ansökan/miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla ett avsnitt som utförligt beskriver 
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de olycksrisker som ni identifierat och vilka konsekvenser dessa olyckor kan leda till 

med avseende på människors hälsa och miljön. Vidare bör de olycksförebyggande och 

skadebegränsande åtgärder som vidtagits eller planeras redovisas.” 

 

MKBn kommer att beskriva de olycksrisker som finns identifierade för verksamheten 

och bedöma vilka konsekvenser som kan uppstå på människor och miljö. En 

riskvärdering finns framtagen och kommer att utgöra bilaga till MKBn.  

 

Räddningstjänsten 

 

”Räddningstjänsten anser att avsnitt 9.10 ”Risker och säkerhet” inte behandlar riskerna 

brand och översvämning i tillräcklig utsträckning. En mer detaljerad riskbeskrivning 

och beskrivning över vilka förebyggande åtgärder som vidtas bör beskrivas i 

underlaget. I beskrivningen bör vilka delar av anläggningen som kan påverkas vid en 

händelse och vad det kommer att ha för påverkan på driften beskrivas. 

 

I samrådsunderlaget inkluderades endast förstasidan och innehållsförteckningen till 

Bilaga 1 varför räddningstjänsten inte kan lämna några kommentarer på det 

innehållet.” 

 

MKBn kommer att redogöra för samt bedöma risker kopplat till brand och 

översvämning samt vilka delar av verksamheten och dess processer som kan komma 

att beröras av dessa risker och vilken konsekvens det kan ge för människors hälsa och 

miljö.  

 

Bilaga 1 till samrådsunderlaget innehåller ett förslag till innehållsförteckning för 

miljökonsekvensbeskrivningen, dvs ett tänkt upplägg för densamma.  

 

Trafikverket 

 

”Trafikverket anser att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska 

kompletteras med information kring bolagets transporter. MKBn ska tydligt visa på 

antal transporter idag samt efter sökt kapacitetsökning samt vilka vägar transporterna 

sker.” 

 

MKBn kommer att beskriva antalet transporter för befintlig verksamhet och planerad 

verksamhet samt vilka vägar dessa transporter använder sig av. Transporterna sker 

endast dagtid och under normal arbetstid. Andelen transporter är liten i förhållande 

till den totala trafikmängden på närliggande vägar.  

 

SMHI 

 

”I framtida klimat beräknas det bli vanligare med lågflöden. Detta bör beaktas i  

miljökonsekvensbeskrivningen vad gäller utspädning av det utgående avloppsvattnet. 

 

I samrådsunderlaget på sida 18 står det att utsläpp sker till luft av metan och 

kvävedioxid. Det står dock inte vilka mängder som släpps ut vilket borde anges. Metan 

är en mycket kraftfullare växthusgas än koldioxid varför utsläppen av metan bör, om 

möjligt, begränsas. 

 

Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis 

förväntas lufttemperaturen att stiga, risken for skyfall öka och flödena i våra 

vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. Stormar 

förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historisk har varit.” 
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MKBn kommer att belysa hur reningsverket är anpassat till ett framtida klimat utifrån 

de förändringar och risker som finns lokalt där reningsverket är etablerat.  

MKBn kommer även innehålla en översiktlig analys av påverkan vid olika flöden på 

recipienten. 

Djupadal ARV har inga mätningar gällande utsläpp till luft från processen. Det mäts 

normalt inte på svenska reningsverk.  

 

Sävsjö Naturskyddsförening 

 

”Sävsjö Naturskyddsförening anser att även frågorna om läkemedelsrester, PFAS och  

mikroplaster bör belysas inför prövningen av nytt miljötillstånd. Vi menar också att  

möjligheterna att minimera bräddning bör redas ut.” 

 

Idag finns inga krav på läkemedelsrening för avloppsreningsverk. Om sådana krav 

skulle ställas i framtiden finns det inom befintlig fastighet utrymme för anläggning av 

detta.  

2018-2019 deltog Djupadal ARV i ett projekt som drevs av Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) där många olika läkemedel, pesticider och PFAS 

analyserades på inkommande vatten, utgående vatten och recipient. 

 

Njudung har beställt provtagning och analys av PFAS11 samt SFÄ läkemedlen 

Ciprofloxazin, Diklofenak, 17-alfa-etinylöstradiol och 17-beta-östradiol. 

Provtagningarna kommer utföras på ingående och utgående vatten. Proverna tas som 

dygnsprov i slutet av mars 2021 samt ytterligare en provtagning längre fram under 

våren 2021.  

En diskussion kommer att föras i MKBn kring läkemedelsrester, PFAS och mikroplaster. 

Njudung arbetar med att minska riskerna för bräddning, vilket kommer resoneras 

kring i MKBn. 

 

Smålands ornitologiska förening 

 

”Vi har tagit del av informationen om Djupadal ARV och vi har några synpunkter att 

framföra. Föreningens fokus ligger på fåglar och deras livsmiljöer och därför saknar vi 

kompetens att uttala oss om de flesta av de faktorer som ni tar upp. Vi vill dock 

påpeka följande:  

 

Dammarna som ligger i anslutning till reningsverket lockar många våtmarksarter. En  

lång rad fågelarter har observerats vid dammarna och bland dessa också flera rariteter.  

En förklaring är att delar av dammarna har öppet vatten även vintertid. Vi hoppas att  

det ska vara så också i framtiden.  

 

I anslutning till dammarna finns en träd- och buskvegetation som till viss del måste  

hållas öppen genom skötsel. Både fågelskådare och andra människor vistas gärna i  

området och av den anledningen måste det hållas öppet från tät vegetation.  

 

Det vore bra om en enkel plattform för fågelskådning byggdes på en lämplig plats.  

 

Hur ska ledningen från Stockaryd läggas? Vi önskar att den dras så att dammområdet  

inte berörs.” 
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MKBn redovisar rödlistade och anmärkningsvärda fågelarter som finns registrerade i 

Artportalen. Arterna har iakttagits inom fastigheten för Djupadal ARV och i direkt 

närhet av fastigheten samt i våtmarksområdet vid minst ett tillfälle. I MKBn görs en 

bedömning hur dessa fåglar och deras livsmiljöer påverkas av planerad verksamhet. 

 

Den planerade verksamheten ger ett ökat flöde ut från Djupadal ARV jämfört med 

nuvarande verksamhet. Då strömningen ökar och vattnet håller stabil temperatur på 

8-10º C anses potentialen för öppet vatten i dammarna öka snarare än minska.  

 

Frågor om skötsel av vegetation samt byggande av plattform för fågelskådning 

bedöms inte omfattas av tillståndsprövningen. Ansvar för underhåll av Djupadal 

Strövområde åligger Sävsjö kommun. 

 

Dragningen av ledningen från Stockaryd är ännu inte bestämd och därför är det svårt 

att svara på huruvida dammarna kommer att beröras. Ambitionen är att inte beröra 

dammarna vid ledningsdragningen. 

 

Sävsjö Ornitologklubb Ruskenprickarna 

 

”Vi har tagit del av informationen om Djupadal ARV och vi ställer oss bakom de 

synpunkter som Smålands Ornitologiska Förening har framfört (se skrivelse från 

Roland Ylvén av 4 februari 2021). 

 

Utöver de synpunkter som framförts från Smålands Ornitologiska Förening kan 

tilläggas att det tidigare har varit en strövstig runt hela området (dvs bort mot 

gasanläggningen) och som tidigare underhållits men nu växt igen. Vi anser att den bör 

underhållas bättre. 

 

Fågelholkar kan förbättra häckningsmöjligheterna för fåglarna vid dammarna, detta 

gäller både småfågelholkar och knipholkar. Ruskenprickarna kan snickra och sätta upp 

holkar om Njudung Energi kan stå för materialkostnaden. 

 

Grillplatsen skulle kunna förbättras, dels genom fler och bättre bänkar (befintliga är 

väldigt låga) och gärna återskapa det vindskydd som tidigare funnits där.” 

 

Underhåll av Djupadal Strövområde omfattas inte av prövningen. För detta ansvarar 

Sävsjö kommun. 

 

Sabine och Johannes Ljung 

”Vi bor i Broddanäs (Örsby 1:4) och har åkermark och beteshagar intill ån.  

Hur kommer vattenflödet i ån att påverkas av de ökade mängderna avloppsvatten? 

Kommer det bli mer översvämningar på vår mark? Norr om Broddanäsasjön, en 

igenväxt våtmark som stoppar upp vattenflödet, är det redan idag problem med 

översvämningar när vattenflödet i ån är högt. Det kan påverka möjligheten att skörda 

hö och köra på markerna om översvämningarna sker under växtsäsongen.   

 

Vid eventuella översvämningar, hur stor är risken att det hamnar orenat/dåligt renat 

avloppsvatten på åkrarna?  

 

Om det skulle vara så att ett ökat vattenflöde skulle innebära större risk för 

översvämningar, är det då ett alternativ att restaurera våtmarken i Broddanäsasjön för 

att få ett bättre vattenflöde och reningseffekt?”    
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Flödet ut från Djupadal ARV bedöms öka med ca 15% för planerad verksamhet jämfört 

med nuvarande verksamhet. Verksamhetens påverkan på recipienten och närliggande 

mark vid hög- och lågflöden kommer att utvärderas och redovisas i MKBn.   

 

Ann-Kristin Lund 

“Jag bor ca 1 km nordväst om Djupadal. 

Min dotter Sabine Ljung äger tillsammans med maken Johannes gården Broddanäs där 

jag också varit engagerad. 

 

För mig är det oklart hur mycket av kapaciteten i Djupadalsverket som används i 

nuläget. Vet man hur mycket man kommer att öka belastningen? Och hur mycket den 

kommer att kunna utökas? 

 

Hägneån rinner genom gårdens betes- och fodermarker. Vid flera tillfällen har den 

svämmat över och vattnet har stått högt på markerna. Hur kommer vattenflödet 

påverkas. Miljöfarliga gifter och annat som inte kunnat renas t.ex. vid bräddning 

kommer då att spridas ut i markerna och djurfodret. Hur löses detta? Var har man mätt 

och var kommer man mäta olika värden nedströms i Hägneån. Kommer ökad 

näringsvärde i ån kunna medföra igenväxning och stasa upp flödet? Hur påverkas det 

liv som finns i ån? 

 

Var och hur kommer man leda avloppet från Stockaryd? Vilka och vems marker 

kommer behöva tas i anspråk? 

 

Vad gäller lukt så har jag vid flera tillfällen känt att det luktar distinkt drivmedel 

(diesel?)  vid reningsverket, när man svänger in på vägen mot Broddanäs/Ön från 

viadukten vid A-lackeringen. Det har varit i samband med vindriktning från SV mot NO 

och lite varmare väderlek då jag cyklar förbi där. Jag har påtalat detta, men inte fått 

någon förklaring. Man har menat att det inte finns något som kan lukta där!” 

 

På Djupadal ARV finns en anläggningsdel som kallas för SBR (satsvis biologisk rening) 

som i nuläget inte är i drift. Med SBR i drift bedöms Djupadal ARV klara en belastning 

på 25 000 personekvivalenter (pe). Utan SBR i drift är kapaciteten ca 13 000-14 000 

pe. Under år 2020 var belastningen på Djupadal ARV strax under 5000 pe. Anslutning 

av Stockaryd ARV innebär en ökad belastning på ca 600 pe. Djupadal ARV anses 

därför ha god marginal för att klara den ökade belastningen från Stockaryd. Då 

reningsprocessen är effektivare på Djupadal ARV än på Stockaryd ARV bedöms 

belastningen på recipienten minska vid en överföring från Stockaryd ARV till Djupadal 

ARV.  

 

Ledningsdragningen är under utredning och kommer att genomföras i en separat 

process. Berörda markägare kommer att kontaktas i god tid innan projektet sätter 

igång. Eventuella avtal kommer skrivas med berörda markägare.  

 

Flödet ut från Djupadal ARV bedöms öka med ca 15% för planerad verksamhet jämfört 

med nuvarande. Verksamhetens påverkan på recipienten och närliggande mark vid 

hög- och lågflöden kommer att utvärderas och redovisas i MKBn. Här ingår påverkan 

från näringsämnen och miljöskadliga ämnen.  

 

Frågan om lukt kommer att belysas i MKBn.  

 

 

 

Bilagor 
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