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Avgränsningssamråd om ändringstillstånd vid Sweden 
Pellagic Ellös AB i Orust kommun 

Samrådet avser ändring av verksamheten vid anläggningen i Ellös.  
Ni har gjort bedömningen att den planerade ändringen av befintlig verksamhet kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan och valt att genomföra ett 
avgränsningssamråd1. 

Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av 
ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska 
bifogas ansökan. 

Inkomna kompletteringar avseende samrådet 

Ni har inkommit med följande kompletteringar efter samrådsmötet: 

• Ansökan avser ändringstillstånd och planerna i samband med den 
provisoriska anläggningen kommer att tas in i ansökan om 
ändringstillstånd i form av bland annat nya villkor för utsläpp. 
 

• Ändringarna har betydande miljöpåverkan. 
 

• Anläggningen kommer att klassas till en anläggning med verksamhetskod 
15.45 inom befintligt tillstånd (maximal produktion 18 750 ton per år och 
mindre än 75 ton per dygn). 

 
• Ansökan om verkställighet kommer att göras, vilket är nödvändigt för att 

kunna hålla verksamheten i gång även under nästa år. Motivering till 
verkställighet kommer att ges i ansökan. 

Med vem ska samråd hållas? 
Samråd ska förutom med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda 
även ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som 
kan antas bli berörda.  

 
1 6 kap. 29-32 §§ Miljöbalken 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
I 6 kap. 35 § miljöbalken (MB) och i 16-19 §§ i miljöbedömningsförordningen 
(MBF) anges vilka uppgifter som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB).  

MKBn ska tas fram av den som har sakkunskap om verksamhetens särskilda 
förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Hur detta har beaktats ska redovisas i 
MKBn. 

Detta meddelande syftar till att Länsstyrelsen ska lämna synpunkter på innehållet i 
och den detaljeringsgrad på MKBn som behövs för tillståndsprövningen.  

Då det är fråga om ett ändringstillstånd kan den kommande ansökan avgränsas till 
att fokusera på ändringen och de miljöeffekter eller annan påverkan som den kan 
ge upphov till.   

Länsstyrelsen anser att följande aspekter är särskilt viktiga att behandla i 
ansökan/MKBn: 

Processvatten 

- Vilken verksamhetskod och vilka maximala produktionsnivåer som 
ansökan avser. 

- Förslag till villkor för den ändrade verksamheten. 

- Detaljerad beskrivning av den nya reningsanläggningen. 

- Redovisa innehållet i processvattnet dels före rening dels efter 
genomgången rening för gängse parametrar. Redovisa dels halter dels 
totalmängder per år. 

- Redovisa flöden in till och ut från reningsanläggningen dels per dygn dels 
per år. 

- Redovisa hur ni avser att kontrollera reningsanläggningens funktion samt 
hur provtagning, förvaring och analys av utgående renat vatten ska utföras. 

- Ange de begränsningsvärden för de relevanta parametrarna som ni yrkar, 
samt om de ska gälla som till exempel månadsmedelvärden eller 
kvartalsmedelvärden. 

Påverkan på MKN vatten 

- MKB behöver innehålla en beskrivning av den berörda vattenförekomsten, 
vilken ekologisk och kemisk status den har, vilka miljöproblem den har 
och hur planerad verksamhet relaterar till/påverkar dessa miljöproblem. 
Det ska redovisas vad som ligger till grund för den aktuella klassningen 
(enligt det som framgår i VISS). 

- Beskriv verksamhetens påverkan på vattenförekomsten och möjligheten att 
uppnå upprättad miljökvalitetsnorm. Beskrivningen av påverkan ska ske på 
kvalitetsfaktornivå. Fokus ska ligga på de kvalitetsfaktorer och parametrar 
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som vattenförekomsten idag har problem med, dvs där God status inte 
uppnås i nuläget. Fokus bör ligga på de kvalitetsfaktorer som har någon 
koppling till påverkan från planerad verksamhet. Redovisa en motivering 
till bedömningen. 

Risker 

- Redovisa eventuella beredskapsplaner och tankar kring vad som krävs i 
och med den nya reningsanläggningen. Redogör för hur ni hanterar ett 
eventuellt haveri/stopp i reningsanläggningen samt förhindrar att ni 
förorenar mark och dagvatten vid ett oavsiktligt utsläpp. 

 

Undersökningar av vattenrecipienten och verksamhetens påverkan på densamma 
ska i möjligaste mån utföras med standardiserade nationella metoder. Det är 
önskvärt att resultat från standardiserade metoder inrapporteras till nationell 
datavärd för att kunna jämföras med resultat från nationell och regional 
miljöövervakning. 

Övriga upplysningar 

Titta gärna extra i vår skrift ”Att söka tillstånd” avsnitt 6 och 7 för att få med alla 
basuppgifter och formella uppgifter i ansökan.  

Ansökan med tillhörande MKB ska ha inkommit till Miljöprövningsdelegationen 
senast den 1 juni 2022. Har inte ansökan inkommit inom den angivna tiden kan 
nytt samråd krävas på grund av ändrade förhållanden.  

Om ni bestämmer er för att inte söka tillstånd så ska ni meddela länsstyrelsen det. 

Ansökningshandlingar lämnas till vastragotaland@lansstyrelsen.se i en digital 
version och ska vara av ett format som möjliggör bearbetning av textmaterialet. 
Det digitala materialet ska lämnas som separata pdf-filer för varje dokument 
(ansökan, MKB, teknisk beskrivning, osv.) Ansökan ska även lämnas in i tre 
papperskopior, gärna med ett tydligt fliksystem. Av handlingarna ska även framgå 
fakturaadress (för kungörelser) inklusive er referens. 

Vid handläggningen av detta ärende har Robert Ernstsson från prövningsenheten 
deltagit. 

 
Martin Lindberg 
Länsmiljöingenjör 

Kopia  
Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun, miljo@orust.se 
VA-enheten, tony.karlsson@orust.se 
Mark de Blois, H2OLAND AB, mark.de.blois@h2oland.se  
robert.ernstsson@lansstyrelsen.se 
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