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1 Sammanfattning 
IVL Svenska Miljöinstitutet fick i uppdrag av LEVA i Lysekil AB att komplettera befintlig 
Miljökonsekvensbeskrivning utförd av NyEra Miljökonsult AB inför tillståndsprövningen 
för till- och utbyggnad av Loddebo avloppsreningsanläggning (ARV). Kompletteringen 
omfattade att sammanställa och beräkna utsläppen av näringsämnen, med fokus på kväve 
samt att göra en bedömning av utsläppens möjliga påverkan på recipienten idag och efter 
planerad till- och utbyggnad. Utbyggnaden är tänkt att omfatta en dimensionsökning från 
3 500 till 4 500 personer under sommarmånaderna och från 2 200 till 3 000 personer under 
resten av året.  

Det renade avloppsvattnet från Loddebo ARV släpps ut i den inre delen av Brofjordens 
vattenförekomst där också Broälven mynnar. Broälven är ett vattendrag med 
övergödningsproblematik som tillför näringsämnen till recipienten. Beräkningarna som 
redovisas i rapporten visar att Loddebo ARV redan idag utgör en betydande 
föroreningskälla främst med avseende på kväve till den inre delen av Brofjordens 
vattenförekomst. Jämfört med Broälven är kvävebidraget idag lika stort från Loddebo 
ARV under sommarmånaderna och kommer efter utbyggnad att vara 2,5 gånger så stort 
som Broälvens under samma tid. Det går alltså inte att utesluta att Loddebo ARV kan ha 
en betydande påverkan på näringsbelastningen i de inre delarna av Brofjorden redan idag 
men framför allt i framtiden och speciellt under sommarmånaderna. 

Trots att Brofjorden som helhet anses välventilerad med god vinddriven 
vattencirkulation, bidrar de geografiska och hydrologiska förhållandena i den inre delen 
av Brofjorden till att havsområdet är känsligt för övergödning. Vattenförekomsten klassas 
idag som måttlig med avseende på ekologisk status och Broälvens vattenförekomst som 
otillfredsställande framför allt beroende på övergödning. Grunda havsvikar som de i 
Brofjordens naturvårdsområde där Broälven och Brofjorden möts är viktiga 
uppväxtplatser för ryggradslösa djur, fisk och fågel och fungerar både som barnkammare 
och skafferi. Havsvikarna är speciellt känsliga under det produktiva sommarhalvåret när 
näringsbelastningen också är som störst och vattencirkulationen som sämst. Sammantaget 
är det ur övergödningssynpunkt riskfyllt att belasta recipienten med ytterligare 
näringsämnen, speciellt under sommaren. 
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2 Utredningens syfte 
Syftet med utredningen är att komplettera befintlig miljökonsekvensbeskrivning 
(Miljökonsekvensbeskrivning 2018-05-09) i enlighet med Länsstyrelsens synpunkter på 
ansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Loddebo avloppsreningsanläggning 
(ARV) med uppgifter om;  

1. anläggningens utsläpp av näringsämnen med fokus på kväve, idag och med 
utökad verksamhet; 

2. koncentrationer av näringsämnen med fokus på kväve i recipienten, nu och med 
utökad verksamhet; 

3. det relativa tillskottet av näringsämnen med fokus på kväve från Loddebo ARV 
jämfört med andra viktiga källor i området under sommar och övrig tid på året; 

4. möjliga effekter av Loddebo ARVs utsläpp av näringsämnen på den marina miljön 
i närområdet.   



 Rapport C 434  Utredning av Loddebo avloppsreningsanläggnings miljöpåverkan i det nära havsområdet 
med avseende på utsläpp av näringsämnen   

 

6 

3 Beskrivning av havsområdet  

3.1 Geografi och hydrografi  
Brofjorden som helhet utgörs av två vattenförekomster; Brofjorden i den norra delen av 
fjorden och Yttre Brofjorden i den södra delen (Fig. 1). I fjordens botten mynnar Broälven 
vars nedre del utgör ytterligare en vattenförekomst relevant för området. Mitt i 
Brofjordens vattenförekomst ligger öarna Arö och Rixö runt vilka vatten kan röra sig 
genom smala sund. Brofjordens vattenförekomst kan därför delas in i åtminstone två 
bassänger; en innanför och en utanför öarna. Renat avloppsvatten från Loddebo ARV 
släpps ut i den inre bassängen (ca. 200 m från land på 11 m djup, se asterisk Fig. 1B) av 
Brofjordens vattenförekomst i vilken Broälven också mynnar. Båda dessa utgör därmed 
källor till näringsämnen i inre delen av Brofjorden. 

 

Figur 1. Kartor över området. Gränser för vattenförekomster (Brofjorden och Yttre Brofjorden) 
markerade med tunn blå linje (karta A) och provtagningsstationer aktuella och avvecklade 
markerade med lila ringar. I karta B är två stationer angivna med dubbelringar, Brevik i norr 
och Stretudden i söder. Källa: Vattenkartan, VISS. 

Vattencirkulationen i fjorden anses vara god och i huvudsak driven av vindar 
(Miljöansökan Preemraff Lysekil, ROCC, 2017, Bilaga A). Vid pålandsvind trycks ytvatten 
in och djupvatten ut medan det omvända sker vid frånlandsvind. Ser man mer specifikt 
på den inre delen av Brofjordens vattenförekomst karakteriseras den enligt VISS som 
polyhalin. Flera salthalssprångskikt kan förväntas bildas beroende på mängden av både 
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marina och limniska tillflöden. Den polyhalina miljön kan bidra till ett sämre utbyte av 
syre, andra gaser och ämnen mellan ytan och djupare delar och omvänt. Uppehållstiden 
för bottenvatten i Brofjordens vattenförekomst är > 40 dagar (VISS) medan uppehållstiden 
i Yttre Brofjordens vattenförekomst är 0-9 dagar (VISS). Mer stillastående vattenpaket 
med hög näringshalt kan innebära att syret i vattenpaketet förbrukas till kritiska nivåer. 
Tillflöde av syrerikt vatten från yttre havsområden behövs för att undvika syrebrist. 
Brofjordens inre del uppvisar således en högre känslighet för övergödningsproblematik 
än den yttre. 

Havsdjupet varierar i fjordens olika delar. Maxdjupet i den inre delen av Brofjordens 
vattenförekomst är 14 m och i stora områden längs kusterna och in mot älvmynningen är 
det väldigt grunt (ca. 0,5 – 1,5 m) (Eniro sjökort). Söder om Rixö ö blir det djupare (22 – 
23 m) för att i fjordens mynning och inseglingsrännan till Preemraff nå ett maxdjup på 
35 m.  

I den inre delen av Brofjordens 
vattenförekomst ligget två 
naturskyddade områden, Ryxö 
naturreservat som utgör hela Rixö ö 
med rikt fågelliv, natur- och 
kulturlandskap samt Broälvens 
naturvårdsområde som utgörs av 
älven och en stor del av Brofjordens 
inre marina delar (Fig. 2). Loddebo 
ARVs avloppsrör mynnar söder om 
men inte långt ifrån 
naturvårdsområdet (Fig. 2, asterisk). 
Det är sannolikt att avloppsvatten kan 
strömma in i naturvårdsområdets 
marina del. 

Figur 2. Karta över inre delen av 
Brofjorden med Brofjordens 
naturvårdsområde och Ryxö naturreservat 
markerade med blå linjer. 

 

 

3.2 Mätstationer och statusklassning  
I Brofjorden som helhet utgör provtagningsstation ”Stretudden” (VISS EU_CD: SE647732-
124231) den enda aktiva stationen för vattenprovtagning. Denna station ligger i Yttre 
Brofjordens vattenförekomst (Fig. 1B, station markerad med dubbelring). Station ”Brevik” 
(VISS EU_CD: SE648215-124536) ligger i den inre delen av vattenförekomst Brofjorden 
(Fig. 1B, station markerad med dubbelring). Stationen ligger strategiskt och skulle kunna 



 Rapport C 434  Utredning av Loddebo avloppsreningsanläggnings miljöpåverkan i det nära havsområdet 
med avseende på utsläpp av näringsämnen   

 

8 

ge information om ekologisk och kemisk status i inre Brofjorden men avvecklades tyvärr 
2018. Data finns för Brevik för åren 2008 - 2018 och används vidare i denna rapport. I 
Broälvens vattenförekomst finns flera aktiva provtagningsstationer. Den station som 
ligger närmast Broälvens mynning är ”Broälven nedre” (VISS EU_CD: SE648505-124723). 
Mätvärden från denna station har använts för att beräkna Broälvens bidrag av 
näringsämnen i denna rapport.  
 
Statusklassningar finns för vattenförekomsterna Broälven, Brofjorden och Yttre 
Brofjorden (förvaltningscykel 3, 2017–2021). Bedömningen av den ekologiska statusen 
baseras bland annat på sammansättningen av bottenfauna och ytvattenhalter av 
näringsämnen (framför allt fosfor) i de marina områdena, medan förekomst av kiselalger 
och ytvattenhalter av näringsämnen utgör viktiga kvalitetsfaktorer i limniska miljöer 
(Tabell 1). Kvävehalterna ingår i bedömningen men har inga faktiska gränsvärden. 
Kvävebelastningen är dock avgörande för den faktiska ekologiska statusen i en recipient. 
 
Tabell 1. Nuvarande statusklassning av Broälven samt Brofjordens vattenförekomster samt 
beskrivning av klassificeringsavgörande kvalitetsfaktorer. 

Vattenförekomst Nuvarande 
ekologisk status 

Senaste bedömning 

Anmärkning 

Broälven  
WA62974770 
SE648752-124840 

Otillfredsställande Vattenförekomsten är påverkad av 
näringsämnen/övergödning. Detta visas av 
den biologiska kvalitetsfaktorn Kiselalger som 
klassas som Otillfredsställande och av 
kvalitetsfaktorn Näringsämnen som klassas 
som Dålig status. Vattenförekomsten har 
försämrats en klass sedan förra 
cykeln/bedömningen (2010 – 2016). 

Brofjorden 
WA64759536 
SE582150-112530 
 

Måttlig Utslagsgivande kvalitetsfaktor är Bottenfauna 
som med hög säkerhet visar att 
näringsbelastningen i djupvattnet påverkar 
artsammansättningen på botten negativt. 
Kvalitetsfaktorn Totalkväve-sommar klassas 
som Otillfredsställande medan Totalkväve-
vinter klassas som God. 

Yttre Brofjorden 
WA22406332 
SE582000-112350 
 

Måttlig Utslagsgivande kvalitetsfaktor är Bottenfauna 
som med hög säkerhet visar att 
näringsbelastningen i djupvattnet påverkar 
artsammansättningen på botten negativt. 
Kvalitetsfaktorn Totalkväve-sommar klassas 
som Måttlig medan Totalkväve-vinter klassas 
som Hög. 
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Statusklassningen av dessa tre vattenförekomster visar på en tydlig övergödningsgradient 
från de inre till de yttre delarna av Brofjorden som helhet. Från älvens mynning till 
fjordens mynning går den ekologiska statusen från otillfredsställande till måttlig med 
avseende på övergödning (Tabell 1). Halterna av totalkväve i ytvattnet är högre under 
sommaren än under vintern, och visar sämre status i Brofjordens än i Yttre Brofjordens 
vattenförekomst.  

4 Loddebo ARV- statistik och 
utsläpp av förorenande ämnen  

4.1 Nuvarande utsläpp till recipienten 
Till Loddebo reningsverk är idag ca. 3 500 personer anslutna under sommaren och ca. 
2 200 personer övrig tid. Loddebo ARV omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, 
biologisk och kemisk behandling. Därutöver finns anläggningar för slambehandling. Det 
sker ingen aktiv kväverening. För en fullständig beskrivning av reningsverket hänvisas 
till Teknisk beskrivning 2018-05-09. Utsläppssiffrorna angivna i tabell 2 är uträknade och 
baserade på mätningar under 2017. Två mätningar gjordes av samtliga parametrar varje 
månad.  

De tre sommarmånaderna (juni – augusti) står tillsammans för ungefär en tredjedel av 
den totala årsbelastningen av BOD7 och totalfosfor samt en fjärdedel av totalkväve. 

Tabell 2. Uppmätta utsläpp av BOD7, fosfor och kväve från Loddebo avloppsreningsverk till 
Brofjorden 2017. 

Ämne Utgående 
sommar/övriga året  

 
(ton/säsong) 

Utgående 
hela året 

 
(ton/år) 

Utgående 
hela året inkl. 

bräddning 
(ton/år) 

 juni – aug jan – maj + 
sep – dec 

jan - dec jan-dec 

BOD7 1,7 4,5 6,2 8,2 

P-total 0,04 0,14 0,18 0,24 

N-total 2,1 8,8 11,0 11,4 
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4.2 Framtida belastning och framtida utsläpp 
till recipienten 

Enligt uppgifter från Teknisk beskrivning 2018-05-09 har man i bedömningar om framtida 
belastning på verket räknat med följande specifika värden: 

Flöde: 200 L/person och dag (p.d.); BOD 70 /p.d.; fosfor: 2 g P/p.d.; kväve: 12 g N/p.d.  

Framtida folkmängd beräknas till högst 4 500 personer under juni – augusti och 
3 000 personer övriga månader.  

I Tabell 3 presenteras den förväntade framtida belastningen på verket per dygn uppdelat i 
sommarmånaderna juni – augusti resp. övriga månader, samt den samlade belastningen 
under hela året. Sommarmånaderna står för ungefär en tredjedel av den totala 
årsbelastningen av BOD7, fosfor och kväve.    

Utsläpp av näringsämnen till recipienten med en estimerad framtida belastning 
presenteras i Tabell 4. Värden beräknades genom att använda den reningsgrad för 
respektive komponent som verket hade 2017 (Teknisk beskrivning, tabell sid. 34) 
tillsammans med den förväntade framtida belastningen (Tabell 3).  

Tabell 3. Beräknad framtida belastning av BOD7, fosfor och kväve på Loddebo 
avloppsreningsverk. Tabellen visar belastning uppdelad på sommarmånaderna resp. övriga 
året, samt även den samlade belastningen under hela året. 

Ämne Inkommande  
per dygn 
(kg/dygn) 

Inkommande  
sommar/övriga året 

(ton/säsong) 

Inkommande  
hela året 
(ton/år) 

 juni - aug jan – maj;  
sep– dec 

juni - aug jan – maj + 
sep – dec 

jan - dec 

BOD7 315 210 29,0 57,3 86,3 

P-total 9 6 0,8 1,6 2,5 

N-total 54 36 5,0 9,8 14,8 
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Tabell 4. Beräknade framtida utsläpp av BOD7, fosfor och kväve från Loddebo 
avloppsreningsverk till Brofjorden. Tabellen visar reningsgrad av avloppsvattnet samt 
utsläppsmängderna uppdelade på sommarmånaderna resp. övriga året, samt även de samlade 
utsläppsmängderna under hela året. 

Ämne Reningsgrad 
(%) 

Utgående 
sommar/övriga året  

(ton/säsong) 

Utgående 
hela året 
(ton/år) 

  juni – aug jan – maj + 
sep – dec 

jan - dec 

BOD7 88 3,5 6,8 10,3 

P-total 89 0,1 0,2 0,3 

N-total 0 5,0 9,8 14,8 

 

5 Relativa bidrag av näringsämnen 
till Brofjorden  

5.1 Broälven och Loddebo ARV 2017 och 
efter framtida utbyggnad 

Broälven och Loddebo ARV är sannolikt två av de viktigaste källorna för tillskott av 
fosfor och kväve till inre Brofjorden. Hur stora utsläppen från Loddebo ARV är idag 
(2017) och efter en framtida till- och utbyggnad i relation till Broälvens utsläpp 
presenteras per sommarmånader (juni – augusti) resp. övriga månader i tabell 5, samt 
totalt för hela året i tabell 6. Beräkningar för utsläpp från Loddebo ARV 2017 och i 
framtiden redovisas i tabell 2 och 3. 

Utsläpp av fosfor och kväve från Broälven beräknades med data från VISS. Närsaltshalter 
baseras på värden från provtagningslokalen Broälven nedre N4 (VISS EU_CD: SE648505-
124723) från 2018. Vattenflödet baseras på medelvärde av modellerade månatliga flöden 
2002 – 2012 (SHARKweb, SMHI).  

Utan ytterligare reningskrav kommer Loddebo ARVs årliga utsläpp av gödande ämnen 
att öka med 40 % för BOD7 och totalfosfor och med 26 % för totalkväve om man jämför de 
prognostiserade utsläppen efter utbyggnad med 2017 års utsläppsvärden (Tabell 6). På 
samma vis kommer de säsongsbaserade utsläppen att öka. Den största utsläppsökningen 
beräknas ske under sommarperioden (juni – augusti), för BOD7 51 %, totalfosfor 60 % och 
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totalkväve 58 % (Tabell 5). Samma beräkningar för vinterperioden ger en ökning för BOD7 
med 34 %, totalfosfor 30 % och totalkväve 10 %.  

Idag tillför Broälven ca 6 gånger mer fosfor till Brofjorden än Loddebo ARV på årsbasis. I 
framtiden ökar reningsverkets fosforutsläpp och skillnaden mellan älvens och 
reningsverkets utsläpp reduceras till nästan hälften (ca 3,7). När det gäller kväve är 
skillnaden mellan källorna mindre. Idag är Loddebo ARVs årliga kvävebidrag 70% av 
Broälvens. Efter till- och utbyggnad skulle Loddebo ARV på årsbasis bidra med nästan 
lika mycket kväve som Broälven. Idag bidrar Loddebo ARV och Broälven lika mycket till 
Brofjordens kvävebelastning under sommarmånaderna. I framtiden skulle Loddebo ARVs 
kvävebidrag öka kraftigt speciellt under sommarmånaderna och bli 2,5 gånger så stort 
som Broälvens. 

Tabell 5. Utflöde av fosfor och kväve via Loddebo ARV  2017, efter till- och utbyggnad (framtid) 
samt via Broälven till Brofjorden. Tabellen visar utflödet uppdelat på sommarmånaderna resp. 
övriga året.  

Ämne Loddebo, utflöde 2017 
(ton/säsong) 

Loddebo, framtid 
(ton/säsong) 

Broälven  
(ton/säsong) 

 juni – aug jan – maj + 
sep – dec 

juni – aug jan – maj + 
sep – dec 

juni – aug jan – maj + 
sep – dec 

P-total 0,04 0,14 0,1 0,2 0,24 0,85 

N-total 2,1 8,8 5,0 9,8 2,1 14,5 

 

Tabell 6. Totala årliga utflödet av fosfor och kväve via Loddebo ARV  2017, efter till- och 
utbyggnad (framtid) samt via Broälven till Brofjorden. 

Ämne Loddebo, utflöde 2017 
(ton/år) 

Loddebo, framtid 
(ton/år) 

Broälven  
(ton/år) 

P-total 0,18 0,3 1,1 

N-total 11,0 14,8 16,5 

5.2 Utbyten mellan kustvattenförekomster 
Med hjälp av SMHIs webbaserade analysverktyg för övergödning i kustzon kan den 
totala årsbelastningen av kväve och fosfor i Brofjorden och Yttre Brofjorden illustreras 
(Fig. 3). Här framgår också bidragen från olika källor och deras storlek. Nettotransporten 
sker från Brofjordens inre delar, ut i Yttre Brofjorden och vidare ut i det öppna kusthavet. 
Det framgår tydligt att vattenförekomsterna skiljer sig åt. Brofjorden domineras av 
tillförsel av kväve och fosfor från landavrinning (här ingår även Broälvens tillskott) 
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(bidrag av totala; N: 72 %, P: 80 %) och punktkällor (här ingår Loddebo ARV) (bidrag av 
totala; N: 20 %, P: 18 %). Lite mer än hälften av det tillförda kvävet och nästan all fosfor 
transporteras ut till Yttre Brofjordens vattenförekomst och vidare ut i det öppna 
kustvattenområdet. Detta betyder också att hälften av tillskottet, 24,5 ton kväve, årligen 
blir kvar i Brofjordens vattenförekomst. Yttre Brofjorden får främst tillskott av kväve och 
fosfor från Brofjordens inre delar men också från landavrinning (bidrag av totala; N: 14 %, 
P: 38 %) och atmosfärisk deposition (bidrag av totala; N: 15 %, P: 14 %). Bidraget av kväve 
och fosfor från punktkällor till Yttre Brofjorden är noll.   

Det är viktigt att beakta det faktum att årsbelastningar och nettoutbyten inte fångar upp 
dynamiken i näringsbelastning, temperatur, syrehalt, produktion och vattencirkulation. 
Enstaka händelser under året där speciellt ogynnsamma förhållanden sammanfaller kan 
t ex. vara helt avgörande för hur fjordens ekosystem påverkas för flera år framöver.   

Figur 3. Total årsbelastning och nettoutbyte av kväve (A) och fosfor (B) i vattenförekomsterna 
Brofjorden, Yttre Brofjorden och Bohusläns skärgårds kustvatten. Data och illustrationer från 
SMHIs analysverktyg för övergödning i kustzon (2004-2017). 

6 Konsekvenser för marina 
ekosystem 

Syftet med denna undersökning är inte att göra en djupanalys av de marinbiologiska 
konsekvenserna av en utbyggnad av Loddebo avloppsreningsanläggning i Brofjorden. 
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Kortfattat sammanfattas här ändå näringsbelastningens betydelse för det marina livet i 
relation till områdets ekologiska status och beräknade framtida utsläpp från Loddebo 
avloppsreningsanläggning.  

Sommarmånaderna juni-augusti är en biologiskt viktig tid med hög produktion och 
uppväxtsäsonger för fågel, fisk och ryggradslösa djur. Flyttfåglar häckar under våren och 
samlas vid lerslätterna i grunda havsvikar för att äta maskar och blötdjur som lever där 
och för att samla föda till sina ungar. För de marina ekosystemen är det avgörande att 
grunda havsvikar som de inne i Brofjordens naturvårdsområde inte drabbas av 
övergödning och syrebrist utan kan fortsätta att fungera som havets barnkammare och 
skafferi. 

Under sommaren är vattentemperaturen som högst vilket bidrar till att syrets löslighet i 
vattnet minskar och nedbrytningsprocesser som förbrukar syre ökar. Ökad 
näringsbelastning och minskad syretillgång under sommarmånaderna kan leda till att 
marina ekosystem går under och döda bottnar breder ut sig. Broälvens och Brofjordens 
vattenförekomster klassas redan idag som övergödda och ytterligare näringsbelastning 
kan sannolikt leda till en försämring av den marina miljön och vidare bidra till att 
områdets chanser att nå god ekologisk status i nästa förvaltningscykel reduceras.  

7 Slutsats 
Loddebo ARV utgör redan idag en betydande föroreningskälla främst med avseende på 
kväve till den inre delen av Brofjordens vattenförekomst. De dagliga utsläppen från 
reningsverket är större under sommarmånaderna (juni-augusti) än under övrig tid vilket 
beror på ett högre innevånarantal under sommaren. I jämförelse med Broälven är 
kvävebidraget idag lika stort från Loddebo ARV under sommarmånaderna och kommer 
efter utbyggnad att vara 2,5 gånger så stort som Broälvens. Det går alltså inte att utesluta 
att Loddebo ARV kan ha en betydande påverkan på näringsbelastningen i de inre delarna 
av Brofjorden redan idag men framför allt i framtiden och speciellt under 
sommarmånaderna.  

De geografiska och hydrologiska förhållandena i den inre delen av Brofjorden bidrar till 
att göra havsområdet känslig för övergödning. Området är grunt med reducerad 
vattenomsättning (> 40 dagar). Vidare bidrar Broälvens utflöde med tillskott av 
näringsrikt färskvatten. Blandningen av vatten med olika salthalt leder ofta till att 
språngskikt bildas, vilket minskar utbytet av syre och näringsämnen mellan vattenpaket 
och luft. I stillastående näringsrika vatten förbrukas syret snabbt under 
sommarmånaderna och kritisk syrebrist med bottendöd kan uppstå. Enstaka händelser 
under året där speciellt ogynnsamma förhållanden sammanfaller kan vara helt avgörande 
för hur fjordens ekosystem påverkas för flera år framöver. Dessa episodiska händelser 
kan ha större betydelse och förklaringsgrad än sammanlagda årsnettoflöden i förhållande 
till recipientens status.  
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De grunda havsvikarna i området utgörs av produktiva leror med högt ekologiskt värde. 
Grunda havsvikar som de i Brofjordens naturvårdsområde är viktiga uppväxtplatser för 
ryggradslösa djur, fisk och fågel och fungerar både som barnkammare och skafferi. 
Sammantaget är det riskfyllt ur övergödningssynpunkt att belasta recipienten med 
ytterligare näringsämnen, speciellt under sommaren. 
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