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Beslut
 

Diarienummer Sida
2018-11-13 551-15050-2018

Dossienummer
1421-1101

1(12)

Miljöprövningsdelegationen Sweden Pelagic Ellös AB
catharina.eriksson@swedenpelagic.se

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Slutliga villkor i tillstånd för fiskberedning på 
fastigheten Morlanda-Slätthult 2:78 i Orust kommun

Miljöprövningsdelegationens beslut

Slutliga och ändrade villkor

Miljöprövningsdelegationen avslutar prövotidsförfarandet för utredningsuppdragen 
U1 och U2 enligt delegationens beslut den 10 juni 2005 (dnr 551-35316-2004) 
avseende utsläpp av kväve till vatten och inshuntning av kommunalt avloppsvatten 
på det industriella behandlingssteget vid kommunens reningsverk, och beslutar 
enligt 9 kap. miljöbalken att följande nya slutliga villkor ska gälla för 
verksamheten.

22. Utsläppen av totalkväve får som årsmedelvärde högst uppgå till 0,5 kg 
kväve per ton sillråvara innan sambehandling sker med övrigt inkommande 
avloppsvatten till kommunens avloppsreningsverk.

23. En beredskapsplan ska finnas för att säkerställa att den biologiska 
aktiviteten kan upprätthållas i fiskindustrins biobädd när ingen 
fiskberedning pågår eller när ingen eller otillräcklig inshuntning av 
kommunalt avloppsvatten kan ske.

Villkor 18 i tillståndet enligt beslutet från den 10 juni 2005 ändras på följande sätt 
(ändring understruken).

18. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 
Provtagning för efterföljande analys av kväve ska ske när inshuntning av 
kommunalt avloppsvatten är så låg som möjligt. Hur detta ska ske i 
praktiken ska framgå av kontrollprogrammet. Ett förslag till 
kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader 
efter att detta beslut har vunnit laga kraft eller det senare datum som 
tillsynsmyndigheten bestämmer.

För övrigt gäller tillståndet enligt beslutet från den 10 juni 2005 och beslutet om 
slutliga villkor från den 6 november 2014 (dnr 551-30029-2012).

Rätt för tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att besluta om 
ytterligare villkor enligt följande. Detta görs med stöd av 22 kap. 25 § tredje 
stycket miljöbalken.
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D2. Villkor för de åtgärder som behövs med anledning av beredskapsplanen 
enligt villkor 23.

Delgivning sker genom kungörelse

Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna 
Bohuslänningen, Göteborgs-Posten och Lokaltidningen Stenungsund.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Orust 
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Redogörelse för ärendet

Bakgrund 

Sweden Pelagic Ellös AB (i fortsättningen kallat sökanden) har lämnat in en 
prövotidsredovisning avseende utsläpp av kväve till vatten och inshuntning av 
kommunalt avloppsvatten på det industriella behandlingssteget vid kommunens 
reningsverk.

Tidigare tillstånd till verksamheten

Miljöprövningsdelegationen gav den 10 juni 2005 (dnr 551-35316-2004) tillstånd 
enligt miljöbalken till filetering och beredning av högst 25 000 ton färsk sill per år 
samt användning av högst 1 000 ton sill per år till konservtillverkning, allt på 
fastigheten Morlanda-Slätthult 2:78 i Ellös i Orust kommun. Delegationen sköt 
under en prövotid upp avgörandet om slutliga villkor för utsläpp av kväve till 
vatten, för inshuntning av kommunalt avloppsvatten på det industriella 
behandlingssteget vid kommunens reningsverk, samt för störande lukt respektive 
buller för omgivningen.

Verksamhetsutövaren skulle under prövotiden genomföra följande utredningar.

U1. Utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna att genom driftstekniska 
åtgärder och genom rening begränsa utsläppet av totalkväve till högst 0,60 kg 
kväve per ton sillråvara innan sambehandling sker med övrigt inkommande 
avloppsvatten till kommunens avloppsreningsverk.

U2. I samråd med huvudmannen för kommunens avloppsanläggning utreda möjliga 
driftstekniska åtgärder för att säkerställa den biologiska aktiviteten i biobädden vid 
tillfällen då ingen fiskberedning sker. Utredningen ska belysa under vilka 
omständigheter och i vilken omfattning som inshuntning av kommunalt 
avloppsvatten måste ske till reningen så att det biologiska steget ska ha en bra 
beredskap för mottagning och behandling av processavloppsvatten.

U3. Utreda källor till luktstörningar från verksamheten samt de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna att minimera risken för störande lukt för närboende.  

U4. Utreda tekniska och ekonomiska möjligheterna att på sikt nedbringa 
bulleremissionen vid närliggande bostäder till 50 dB(A) dagtid, 45 dB(A) kvällstid 
och sön- och helgdag och 40 dB(A) nattetid. Redovisningen ska omfatta förslag 
till tidsplan för åtgärdernas genomförande. 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Den 6 november 2014 (dnr 551-30029-2012) avslutade Miljöprövnings-
delegationen prövotiden vad gäller U3 och U4 samt förlängde tiden för när U1 och 
U2 skulle redovisas till senast sex månader från det att det då pågående 
prövotidsförfarandet avseende Ellös avloppsreningsverk hade avslutats genom ett 
lagakraftvunnet beslut. I beslutet föreskrevs slutliga villkor (19–21) avseende lukt 
och buller.

Den 29 september 2017 (dnr 551-17071-2017) beslutade Miljöprövnings-
delegationen att skjuta upp redovisningen av U1 och U2 med ytterligare sex 
månader från att nämnda beslut vunnit lagakraft.

Under prövotiden och till dess att annat beslutas gäller följande provisoriska 
föreskrifter avseende utsläpp av kväve till vatten samt inshuntning av kommunalt 
avloppsvatten.

P1. Utsläppet av totalkväve ska i möjligaste mån begränsas vid källan och genom 
reningsmetoder. Utsläppet av kväve får efter behandling i det industriella 
behandlingssteget vid kommunens reningsverk som riktvärde och år inte 
överstiga 0,80 kg kväve per ton fiskråvara.

P2. Bolaget ska i samråd med ansvarig för kommunens avloppsreningsverk och 
tillsynsmyndigheten tillföra kommunalt avloppsvatten till reningen i sådan 
omfattning att godtagbar biologisk aktivitet kan upprätthållas i biobädden under 
dygn då ingen fiskberedning sker.

Följande slutliga villkor gäller för verksamheten.

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget 
angivit i ansökningshandlingar och övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat 
framgår av nedanstående villkor.

2. Spill av råvara och produkt ska genom uppsamlingsanordningar och annan 
utrustning hindras att nå avloppet. Rens från slakt- och fileteringsmaskiner ska 
samlas upp på silband direkt under maskinerna.

3. Fileteringsmaskiner ska ha automatiska avstängningsanordningar. Spolslangar 
ska vara försedda med liknande anordningar. 

4. Golvbrunnar och golvrännor i beredningslokaler ska vara försedda med lock 
eller silkorgar med högst 5 mm stora perforeringar eller slitsar. 

5. Allt utgående processavloppsvatten ska genomgå silning, flotation med 
dispersion, kemisk behandling och behandling i biobädd innan sambehandling 
sker med kommunalt avloppsvatten. Mängden avloppsvatten genom 
flotationsanläggningen får som riktvärde inte överstiga 45 m3 per timme. 

6. Bolaget ska genom förebyggande underhåll, skötsel och övervakning begränsa 
risken för driftshaveri vid avledning och rening av processavloppsvatten.

7. De led i verksamheten som ger upphov till föroreningar av betydelse som 
exempelvis tvättning av tunnor, rengöring av transportfordon och liknande ska 
bedrivas på ytor som är anslutna till kommunens avloppsnät. 

8. Avloppsvattnets innehåll av organisk substans, mätt som BOD7, får efter 
behandling i det industriella behandlingssteget vid kommunens reningsverk inte 
överstiga 200 kg per dygn, dels som riktvärde och veckomedelvärde, dels som 
gränsvärde och årsmedelvärde.
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9. Kemiska produkter ska hanteras på så sätt att förorening av mark och vatten inte 
riskeras. 

10. Användning av klorhaltiga rengöringsmedel ska i möjligaste mån begränsas.

11. Fiskavfall ska förvaras i täta bingar och på sådant sätt att ansamling av måsfåglar 
inte uppstår.

11 a. Fiskavfall och annat lättnedbrytbart organiskt avfall ska i väntan på transport 
förvaras i slutna kärl inomhus i kylt utrymme.

12. Förbrukade moderlakar, koncentrerat spill, kasserade råvaror eller produkter ska 
samlas upp. Bolaget ska genom hushållning undvika att avfall uppkommer. 
Avfallet ska sorteras och i första hand återvinnas. 

13. Bolaget ska aktivt arbeta för minimerade hälso- och miljöeffekter från egna 
arbetsfordon och från transporter som följer av verksamheten. 

14. Vägtransporter ska i huvudsak ske under produktionstid och dagtid och undvikas 
nattetid kl. 22–06 och under helger, framförallt sommartid. 

15. Utsläpp av förorenat vatten och av fisk och blodsvatten får inte ske till havet. 
Rutiner för dessa ändamål ska finnas och följas. Eventuella tillbud ska 
dokumenteras och omgående rapporteras till tillsynsmyndigheten. 

16. Bolaget ska hushålla med energi och särskilt optimera energianvändningen i 
verksamheten. Aktuella rutiner för en effektiv energianvändning ska finnas och 
följas.

17. Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör ska detta i god tid 
före nedläggningen anmälas till tillsynsmyndigheten. 

18. Ett kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. [Ändras i och med 
detta beslut]

19. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får 
inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 

– helgfri måndag till fredag kl. 7.00–18.00 50 dB(A)
– nattetid kl. 22.00–7.00 40 dB(A)
– övrig tid 45 dB(A)

Om bullret innehåller ofta återkommande impulsljud eller hörbara 
tonkomponenter ska ovan angivna värden sänkas med 5 dB(A). 

De angivna värdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna 
(närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning vid berörda bostäder 
(immissionsmätning). Värdena ska beräknas för de tider då verksamheten pågår. 
Kontroll ska ske så snart det har skett förändringar i verksamheten som kan 
medföra ökade bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är 
befogad.

Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 
55 dB(A) får inte utföras nattetid (kl. 22.00–7.00).

20. Fläktar och kompressorer ska avskärmas och regelbundet ses över så att ljud som 
kan upplevas som störande minimeras.
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21. Om luktstörningar av betydelse uppkommer från verksamheten ska åtgärder 
vidtas så att störningarna upphör.

Tillsynsmyndigheten har rätt att fastställa villkor angående kontroll av 
verksamheten beträffande mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod (D1).

Hur ansökan har handlagts

Prövotidsredovisningen med förslag till slutliga villkor kom in till 
Miljöprövningsdelegationen den 4 april 2018. Efter kompletteringar har 
redovisningen remitterats till Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden 
respektive VA-enheten i Orust kommun.

Yttranden har kommit in från alla remissinstanser. Sökanden har fått tillfälle att 
bemöta yttrandena. 

Sökandens förslag till slutliga villkor
Mot bakgrund av genomförda utredningar samt de senaste årens miljöprestanda 
föreslår sökanden att följande ska gälla som slutliga villkor:

 Utsläppet av kväve får efter behandling i det industriella behandlingssteget 
vid kommunens reningsverk som riktvärde och år inte överstiga 0,80 kg 
kväve per ton fiskråvara.

 Bolaget ska i samråd med ansvarig för kommunens avloppsreningsverk 
och tillsynsmyndigheten tillföra kommunalt avloppsvatten till reningen i 
sådan omfattning att godtagbar biologisk aktivitet kan upprätthållas i 
biobädden under perioder då ingen fiskberedning sker.

Sökandens utredningar

Utsläpp av totalkväve (Utredningsuppdrag 1)

Ett regelbundet arbete bedrivs inom företaget för att minska utsläppen till vatten. 
Successivt har ett antal olika åtgärder genomförts, dels genom införande av 
uppsamlande och avskiljande tekniker som silband och filter samt fällning och 
flotation, och dels driftoptimeringar för att minska flöden och halter.

En genomgång av möjliga tekniker och insamling av erfarenheter har också gjorts. 
Det gäller användning av tätare filter, membranfilter och micro-/nano-filter. Dessa 
visar dock betydande problem vad avser exempelvis igensättningar vid 
tillämpningar inom livsmedelsindustri.

Andra tekniker som vakuumindunstning bedöms genom sina investerings- och 
driftkostnader inte vara en lämplig teknik i detta sammanhang.

Under 2018 kommer ett nytt filter att installeras före kemisk fällning och flotation. 
Filtret används normalt i marina tillämpningar och kommer ytterligare att förbättra 
avskiljningen. Det är en syrafast konstruktion utrustad med ett insatsfilter. 
Avskiljning sker av fasta partiklar. Ca 20 % av processvattnet passerar filtret. Detta 
vatten används i flotationen. Genom denna förbättring bedöms en ökad avskiljning 



Beslut Diarienummer Sida
2018-11-13 551-15050-2018 6(12)

och stabil drift i detta reningssteg kunna uppnås. Sammanfattningsvis sker en viss 
ökad rening i det nya filtret samt en förbättrad och säkrare drift i flotationssteget.

Provtagning och resultat 
Under 2017 har prover tagits ut och analyserats under sexton provperioder. 
Provtagningen sker flödesproportionellt av det vatten som tillförs inloppet till den 
kommunala reningen vid Ellös avloppsreningsverk. I följande tabell redovisas 
utfallet av genomförda analyser. Vidare redovisas nyckeltal baserat på 
produktionen under provdygnen.

Som framgår av tabellen har nyckeltalet för mängden totalkväve/produktion legat 
under 0,60 kg/ton sill, förutom vid ett tillfälle. Motsvarande resultat erhölls även 
under 2016.

I nedanstående tabell redovisas produktionen 2016 och 2017.

Processchema för Ellös avloppsreningsverk
Provtagningspunkten har markerats på nedanstående figur. Prover tas enbart på 
vatten från Sweden Pelagic under perioder när ingen inshuntning sker. En förnyad 
kontakt har tagits med kommunen som bekräftar detta förfarande.
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Inshuntning av kommunalt avloppsvatten (Utredningsuppdrag 2)

Det övergripande syftet med inshuntning är att säkerställa en stabil och god 
funktion hos det installerade biosteget.

Allmänt gäller för biologisk rening att stabila förutsättningar vad gäller 
inkommande vatten ger de långsiktigt bästa reningsresultaten. En löpande kontakt 
sker med ansvarig vid Ellös avloppsreningsverk vad gäller både allmänna frågor 
och driften av förbehandling av processvatten från Sweden Pelagic. När det gäller 
inshuntning till biobädden är sökandens uppfattning att denna bör hållas på en så 
hög och jämn nivå som möjligt för att säkerställa aktiviteten i biobädden även 
under perioder med lågt flöde från tillverkning och beredning.

När det gäller behovet av begränsning av inshuntningen är det ur sökandens 
synvinkel inte nödvändigt med begränsningar utan det övergripande syftet är att 
upprätthålla en god funktion i biosteget. Genom att upprätthålla ett nära samarbete 
mellan sökanden och reningsverket kommer man att uppnå bästa möjliga resultat 
och minska riskerna för att aktiviteten i biomassan minskas under de tider 
produktionen är liten eller står stilla.

Yttranden från myndigheter i sammanfattning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer att prövotidsförfarandet ska avslutas och anser att nedan 
angivna slutliga villkor ska beslutas.
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22. Utsläppen av totalkväve får högst uppgå till 0,50 kg kväve per ton sillråvara innan 
sambehandling sker med övrigt inkommande avloppsvatten till kommunens 
avloppsreningsverk som ett årsmedelvärde.

23. Inshuntning av kommunalt avloppsvatten ska ske i den omfattning att godtagbar 
biologisk aktivitet kan upprätthållas i fiskindustrins biobädd då ingen 
fiskberedning sker.

U1
Länsstyrelsen anser inte att sökanden har förföljt sitt uppdrag att utreda de tekniska 
och ekonomiska möjligheterna att genom driftstekniska åtgärder och genom rening 
begränsa utsläppet av totalkväve till högst 0,60 kg kväve per ton sillråvara.

Sökanden har redovisat att värdet för kväve varit 0,42 kg per ton sillråvara då 
produktionen varit låg i förhållande till tillståndgiven produktionsmängd. 
Länsstyrelsen bedömer att vid ökad produktion kommer inte kvävemängderna att 
öka utan i stället minska i förhållande till produktionen.

Länsstyrelsen anser, trots den bristfälliga prövotidsredovisningen, att det inte finns 
skäl att ytterligare skjuta på redovisningen utan att prövotidsförfarandet ska 
avslutas.

Länsstyrelsen anser att det är rimligt att sätta de slutliga villkoren för kväve till 
0,50 kg kväve per ton sillråvara som ett årsmedelvärde som begränsningsvärde.

U2
Vad gäller inshuntning av hushållsvatten finns ett villkor i tillståndet för Ellös 
avloppsreningsverk: Kommunalt avloppsvatten får överföras till fiskindustrins 
förbehandling i en sådan omfattning att godtagbar biologisk aktivitet kan 
upprätthållas i fiskindustrins biobädd under dygn då ingen fiskberedning sker. 
Volymen som överförs får dock som årsmedelvärde inte överskrida 20 % av 
volymen inkommande hushållsspillvatten.

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att inshuntningen sker i en sådan omfattning 
att en godtagbar biologisk aktivitet kan upprätthållas i fiskindustrins biobädd under 
dygn då ingen fiskberedning sker. Sökanden har inte rådighet över inshuntningen 
av hushållsvatten, som sköts av VA-enheten, så någon ytterligare reglering av 
inshuntningen kan inte regleras i detta tillstånd.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig i fråga om provtagningspunktens 
placering samt över förutsättningar för inshuntning.

Är det verkligen så att provtagning endast sker på processvatten från industrin 
under hela provtagningscykeln? När industrin börjar pumpa in vatten till 
industristeget på reningsverket så finns det en tröghet i systemet innan allt 
inshuntat vatten ersatts av industrivatten. 

Startar inte heller inshuntningen igen om industrin under provtagningscykeln har 
ett uppehåll i tillförseln av vatten? Som sagts tidigare är inte miljöavdelningen 
negativt inställd till en ökad inshuntning. Men om det ska finnas villkor om 
begränsning av denna och villkor om kväve vid provtagningspunkten, så är det 
viktigt att det är tydligt och klart hur tillsynsmyndigheten ska kontrollera villkoren.
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Om t.ex. årsmedelvärdet inte skulle klaras så vill inte tillsynsmyndigheten hamna i 
en diskussion om att kväve från inshuntat vatten ska uppskattas och räknas bort 
från uppmätt värde.

VA-enheten

U1
Ellös avloppsreningsverk är inte byggt för kvävereduktion, vilket medför att större 
delen av kvävet från fiskindustrin når recipienten. Ingen större påverkan har hittills 
noterats på driften och reningen vid Ellös avloppsreningsverk p.g.a. kväve. Höga 
halter och/eller stora mängder av kväve för dock med sig högre halter och/eller 
större mängder av BOD, COD och fett till reningsverket. Det kan däremot påverka 
driften, t.ex. problem med slamhanteringen. För att klara kommande 
kvävereduktionskrav kommer reningsverket att behöva byggas om och ut. Den 
mängd kväve som tillförs från fiskindustrin måste beaktas vid kommande 
dimensionering och teknikval.

U2
En hög volymandel shuntning är att föredra för att upprätthålla en god beredskap 
för kommande belastning från fiskindustrin. I villkor 24 för Ellös 
avloppsreningsverk anges dock att volymen som får shuntas till fiskindustrins 
biobädd som årsmedelvärde inte får överskrida 20 % av volymen inkommande 
hushållsvatten. Under 2017 överskreds maximalt tillåten shuntningsvolym, vilket 
visar svårigheten med att balansera tillräcklig biologisk aktivitet i biotornet och att 
uppfylla villkoret om maximalt 20 % shuntningsvolym.

Sökandens bemötande av yttrandena

Sökanden har meddelat att man inte har något ytterligare att tillägga.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
När man inom ramen för en tillståndsprövning enligt miljöbalken inte kan förutse 
verkningarna av en verksamhet med tillräcklig säkerhet får prövningsmyndigheten 
skjuta upp en sådan fråga till dess att sökanden gjort utredningar och fått den 
erfarenhet av verksamhetens inverkan som krävs för att kunna fatta beslut om 
slutliga villkor. Enligt 22 kap. 27 § miljöbalken ska en uppskjuten fråga avgöras så 
snart som möjligt. I detta specifika fall stod det redan i samband med beslutet om 
tillstånd 2005 klart att det krävdes ytterligare utredningar för att minska utsläppet 
av totalkväve samt vad som krävs i form av beredskap för att upprätthålla den 
biologiska aktiviteten i biobädden. Därefter har sökanden sökt och beviljats 
uppskov för att jobba vidare med utredningarna. 

Det har nu gått mer än tretton år från det att utredningsuppdragen föreskrevs. Trots 
detta är de utredningar som sökanden nu redovisar mycket knapphändiga och vad 
gäller U2 verkar ingen utredning ha gjorts över huvud taget.

Miljöprövningsdelegationen anser ändå att prövotidsförfarandet ska avslutas. De 
brister som finns i utredningen, framför allt vad gäller beredskapen för att 
upprätthålla den biologiska aktiviteten i biobädden, kan delvis läkas genom det 
beredskapsvillkor som nu fastställs. 
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Villkor 22 – Utsläpp av kväve
Sökanden har föreslagit ett slutligt villkor om att kväveutsläppet inte får överstiga 
0,80 kg kväve per ton fiskråvara som riktvärde. Enligt sökandens miljörapporter 
har utsläppet de senaste fem åren (2013–2017) varierat mellan 0,31 och 0,47 kg 
kväve per ton fiskråvara. I prövotidsredovisningen har sökanden redogjort för att 
prov tagits vid sexton tillfällen under 2017. Vid varje provtagningstillfälle har 
resultatet beräknats till mellan 0,15 och 0,66 kg kväve per ton sill, vilket ger ett 
årsmedelvärde på 0,42 kg kväve per ton sill. Sökanden beskriver också att de 
genomförda åtgärderna under senare år haft en positiv effekt. I 
kompletteringsskedet har sökanden angett att man kan acceptera ett slutligt villkor 
på 0,60 kg kväve per ton fiskråvara, om det anges som riktvärde och 
årsmedelvärde.

Länsstyrelsen har föreslagit ett slutligt villkor om 0,50 kg kväve per ton sillråvara, 
som begränsningsvärde och årsmedelvärde. Sökanden har inte motsatt sig det i 
bemötandet av Länsstyrelsens yttrande. 

Till en början konstaterar Miljöprövningsdelegationen att begreppet riktvärde – 
som förordats av sökanden – är som villkorskonstruktion sedan länge utmönstrad 
ur rättspraxis. Det innebär att begränsningsvärden i ett slutligt villkor är utformade 
som gränsvärden. Miljöprövningsdelegationen gör därefter följande överväganden.  

Det har gått tretton år sedan utredningsuppdraget föreskrevs och sökanden har 
under denna tid vidtagit åtgärder för att förbättra uppsamling och avskiljning av 
organiska ämnen m.m. Åtgärderna har medfört att årsmedelvärdet de senaste fem 
åren aldrig överskridit 0,50 kg kväve per ton fiskråvara. 
Miljöprövningsdelegationen anser att det ska föreskrivas som villkor. Eftersom det 
är fråga om ett gränsvärde ska dock värdet föreskrivas med enbart en värdesiffra 
till 0,5 kg kväve per ton fiskråvara som årsmedelvärde. Då finns det en viss 
marginal (0,54) innan ett överskridande blir straffsanktionerat.

Vid en sammanvägning av det underlag som framkommit i ärendet konstaterar 
Miljöprövningsdelegationen att det finns tveksamheter om på vilket vatten 
provtagning sker. Medan sökanden hävdar att provtagning enbart sker under 
perioder när ingen inshuntning sker menar Länsstyrelsen att sökanden inte har 
rådighet att styra när inshuntning sker. Eftersom inshuntning sker ett par processteg 
före provtagningspunkten och det finns en viss tröghet i systemet finns enligt 
Miljöprövningsdelegationen inget sätt att säkerställa att prover enbart tas när inget 
inshuntat vatten finns i systemet. Det är Miljöprövningsdelegationens uppfattning 
att samma förhållande funnits under hela utredningstiden och provtagning kan 
därför fortsätta ske i befintlig provtagningspunkt men det är det faktiska värdet som 
mätts upp i denna punkt som ska omfattas av villkoret. Provtagning ska dock 
företrädelsevis ske vid tillfällen när inshuntningen är eller har varit så låg som 
möjligt. Hur detta bäst ska ske i praktiken behöver framgå av kontrollprogrammet. 
En ändring av villkor 18 tydliggör att så ska ske.

Villkor 23 – Beredskapsplan för att upprätthålla biologisk aktivitet 
Ett av syftena med prövotiden var att sökanden skulle undersöka under vilka 
omständigheter och i vilken omfattning det krävs tillskott av näringsämnen för att 
upprätthålla den biologiska aktiviteten i biosteget. Sökanden har trots begäran om 
kompletteringar inte presenterat några sådana utredningar utan bara påtalat att 
inshuntningen från Ellös avloppsreningsverk bör vara så hög och jämn som 
möjligt.
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I gällande tillstånd för Ellös avloppsreningsverk finns det dock ett villkor som 
begränsar hur mycket vatten som får överföras till biobäddarna:

24. Kommunalt avloppsvatten får överföras till fiskindustrins förbehandling i en sådan 
omfattning att godtagbar biologisk aktivitet kan upprätthållas i fiskindustrins 
biobädd under dygn då ingen fiskberedning sker. Volymen som överförs får dock 
som årsmedelvärde inte överskrida 20 % av volymen inkommande 
hushållsspillvatten.

Sökanden har ingen rådighet över mängden inshuntat vatten eller när inshuntning 
sker, även om man har god kontakt med personalen på avloppsreningsverket. Av 
den anledningen behöver det finnas en beredskap för det fall biobäddarna har 
behov av mer substrat än vad som kan tillföras från avloppsreningsverket. 
Miljöprövningsdelegationen föreskriver därför ett villkor som innebär att sökanden 
får ett år på sig att ta fram en beredskapsplan för hur man ska säkerställa 
biobäddarnas funktion i händelse av att behovet är större än de 20 % av till 
avloppsreningsverket inkommande flöde, som avloppsreningsverkets tillstånd 
medger. Beredskapsplanen ska lämnas in till tillsynsmyndigheten som också ges 
möjlighet att besluta om ytterligare villkor för att vidta de nödvändiga åtgärder som 
eventuellt blir resultatet av arbetet med beredskapsplanen.

I sammanhanget noterar Miljöprövningsdelegationen att sökandens tillstånd är mer 
än tio år gammalt och att det egentligen inte längre är funktionellt mot bakgrund av 
de villkor som numera reglerar verksamheten vid Ellös avloppsreningsverk. 
Tillsynsmyndigheten har möjlighet att ansöka om omprövning av tillståndet enligt 
24 kap. 5 § miljöbalken.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Anders Hjalmarsson, ordförande, och 
Marika Lundmark, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av 
Robert Ernstsson, miljöhandläggare.

Anders Hjalmarsson Marika Lundmark

Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.
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Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 18 december 2018.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 4 december 2018.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt

- hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Sändlista:
Externt

 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
 Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn, 

miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun, kommun@orust.se
 VA-enheten i Orust kommun, kommun@orust.se
 Aktförvararen i Orust kommun

Internt
 Anders Hjalmarsson
 Marika Lundmark
 Robert Ernstsson
 Monica Lind
 Katja Almqvist
 Cecilia Niklasson Wrande
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