
Frågor till Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) med anledning av bolagets planer 
på att bl.a. ta bort det biologiska reningssteget vid Yttermalungs avloppsreningsverk (ARV) i 
Malung-Sälens kommun, Dalarnas län. 
 
 

1. Vad är den egentliga orsaken till att VAMAS vill ändra reningsverket och ta bort det    
       biologiska steget? 
 
2. a) Hur många gånger per år bräddas avloppet vid nuvarande drift? 
                                                             

b) Vad kan förväntas vid en ombyggnad? 
                                                            

c) Varför anser VAMAS att ingen registrering av bräddat vatten (s.4) är nödvändig? 
 
d) Varför en provtagningspunkt först i Dala-Järna?` 

 
3. Varför ska ett fungerande reningsverk som har biologisk rening försämras med lägre 

reduktion av BOD7 (syreförbrukande material) till 50% i stället för upp till 93% 
reduktion f.n. (2008)? 

 
4. Varför ska Västerdalälven belastas med ökat utsläpp av syreförbrukande organiskt 

material och näringsämnen (”lort”)? 
 

5. Hur har VAMAS tänkt, när ett genomförande av förändringen av ARV skulle 
försämra strömfisket redan från Gunnilgrådan (ca 200m nedströms) och hela 
älvsträckan till Äppelbo, vilket direkt skulle leda till ekonomisk skada genom minskad 
fiskekortsförsäljning för Malungs FVOF, samt försämra för turistnäringen i Malung-
Sälens kommun?  
 

6. Varför inte förbättra och underhålla den nuvarande anläggningen, som redan har en 
bra rening av fosfor (95%) och BOD7, gärna kompletterad med en 
frånluftsvärmepump på ventilationen som ger en  positiv effekt genom lägre 
energiförbrukning? 

 
7. Myndigheter och kommuner ska ansvara för att miljökvalitetsnormer följs enligt 

miljöbalkens 5 kap. 3§ (lag 2010:882, prop 2009/10:184, 2009/10 MJU 24).  
 
På vilket sätt överensstämmer ett borttagande av det biologiska steget med ökade 
utsläpp som följd med icke-försämringskravet enligt EU:s ramdirektiv för vatten? 
 
 

Styrelsen för Yttermalungssektionen av Malungs Fiskevårdsområdesförening (FVOF) har 
idag, 9 feb.2013, behandlat bolagets anmälan till Miljönämnden i Malung-Sälens kommun, 
daterad 2012-11-28, angående ändring av villkoren från länsstyrelsens beslut 1973-10-12 om 
miljöfarlig verksamhet vid utsläpp av avloppsvatten från Yttermalungs avloppsreningsverk, 
Bjuråker 1:2. 
 
Styrelsen önskar skriftliga svar på frågorna så snart möjligt från VAMAS då frågor med svar 
kommer att utgöra ett viktigt underlag när Malungs FVOF ska yttra sig i ärendet till 
Miljönämnden i Malung-Sälens kommun. 



Svar sänds till undertecknad och ordföranden för Malungs FVOF, Joakim Persson.  
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