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Efterskrift: inför samrådsmötet med Länsstyrelsen ansökte Sweden Pelagic om tillstånd för en 
tillfällig reningsanläggning samt villkorsändring av sitt gällande tillstånd för verksamheten. 
Samrådsmötet med Länsstyrelsen avsåg ansökan om tillstånd för den tillfälliga 
reningsanläggningen.  
 
Efter samrådsmötet med Länsstyrelsen fick Sweden Pelagic avslag på ansökan om 
villkorsändring för sitt befintliga tillstånd. Efter kommunikation med Länsstyrelsen har Sweden 
Pelagic beslutat att i stället ansöka om ändringstillstånd för verksamheten som då omfattar 
även den tillfälliga reningsanläggningen. Det samrådsmöte som hölls med Länsstyrelsen som 
avsåg tillstånd för reningsanläggningen kan användas som samråd för ansökan om 
ändringstillstånd eftersom den väsentliga ändring som samråddes om är bygget av den 
tillfälliga reningsanläggningen (som föranleder ansökan om ändringstillstånd).  
 
Avgränsningssamråd angående att Sweden Pelagic avser att ansöka om ändringstillstånd för sin 
verksamhet som ska inkludera en tillfällig reningsanläggning för processavloppsvatten. Detta 
med anledning av att de inte längre får leda sitt processavloppsvatten till det kommunala 
reningsverket såsom det görs idag. Verksamhetsutövaren Sweden Pelagic anser att 
verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 § punkten 1 i 
miljöbalken. Inget undersökningssamråd har därför genomförts.  
 
Martin Kuhlin (MK) hälsar välkomna till samrådet och berättar om bakgrunden till varför 
behovet av en tillfällig reningsanläggning har uppstått. I korthet så har Orust kommun meddelat 
att de inte längre kan ta emot och rena processvattnet från Sweden Pelagic från och med 
årsskiftet 2021/2022. Orsaken är att Orust kommun har planer på att bygga om och utöka Ellös 
avloppsreningsverk och då inte kan ta emot processavloppsvatten. Sweden Pelagic har tittat på 
flera lösningar och i nuläget är det en tillfällig reningsanläggning som är aktuellt i anslutning 
till Ellös ARV.  Det finns dock flera osäkerheter kring även denna lösning. Sweden Pelagic vet 
inte vad kostnaden blir för att 2025/2026 ansluta till det ombyggda kommunala reningsverket 
och inte heller om en ombyggnad av Ellös ARV över huvud taget blir av. Med anledning av det 
finns även ett alternativ öppet att flytta hela produktionen till Sotenäs kommun. Sweden Pelagic 
behöver med de osäkerheter och den korta tidsramen som finns hålla flera dörrar öppna. 
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Mark de Blois (MDB) från H2OLAND är tekniskt ombud åt Sweden Pelagic och leder samrådet 
med utgångspunkt i en presentation som förberetts utifrån det samrådsunderlag som på förhand 
skickats ut till mötesdeltagarna. Den tillfälliga reningsanläggningen har tagits fram för att 
fungera som rening under den period då det kommunala reningsverket byggs om och 
processavloppsvattnet inte kan ledas dit. Efter att reningsverket är ombyggt är planen att 
processavloppsvattnet åter kommer att renas i det kommunala verket fram tills belastningstaket 
eller utsläppsvärdena överskrids.  
 
Ett av de villkor som behöver ändras är villkor nummer 22 som begränsar mängden kväve ut 
från industrilinjen på Ellös ARV. Eftersom linjen inte är byggd för kväverening avskiljs endast 
det kväve som byggs in i slammet, något som inte går att påverka. Sweden Pelagic yrkar därför 
på att villkoret tas bort. Utöver det så är de beräkningar som ligger till grund för villkoret 
missvisande på grund av att de inte tar hänsyn till den utspädning som sker när kommunalt 
vatten med lägre kväveinnehåll shuntas in.  
 
MDB går igenom processchemat över förbehandlingen vid fabriken och utformningen av det 
planerade tillfälliga reningsverket. Processchemat är en omarbetad version av det som fanns i 
det utskickade samrådsunderlaget. Den tillfälliga reningsanläggningen kommer endast att vara 
i drift ca 4 år och den ekonomiska avskrivningstiden är därmed väldigt kort. Reningsverket har 
därför utformats för att med rimliga ekonomiska medel kunna uppnå en rimlig reduktion av 
BOD7. Därför inryms reningen i provisoriska volymer som i detta fall utgörs av containrar. En 
container för biologisk rening med bärarmaterial i plast och en container för sedimentering av 
partiklar och avskiljning av överskottsslam. Den biologiska reningen och sedimenteringen är 
tänkt att i kombination med en förstärkt förbehandling ersätta industrilinjen på Ellös ARV som 
består av försedimentering, biobädd och eftersedimentering.  
 
Slammet från sedimenteringen kommer att tömmas till Ellös ARV under nattetid och vid behov 
även under dagtid. Dialog kring slamhanteringen har förts med Tony Karlsson (TK) på Orust 
kommun. Det handlar om samma mängder slam som tas om hand på verket från industrilinjen 
idag (i TS) men det ska bara begränsas så att inte slamlagret fylls med för tunt slam.  
 
Mot slutet av att produktionsuppehållet i fabriken, som pågår april till augusti, så kommer 
inkommande vatten från det kommunala reningsverket att ympas in till det tillfälliga 
reningsverket för att starta upp den biologiska aktiviteten. På så sätt kan bättre resultat erhållas 
när produktionen startar igen på hög nivå i augusti. Det kommunala vattnet som leds till den 
tillfälliga reningen leds tillbaka in i Ellös ARV och genomgår fullständig rening där. När 
fiskindustrin startar släpps det renade processavloppsvattnet ut i recipienten via kommunens 
utloppsledning i samma utsläppspunkt som används idag.  
 
Alternativa lokaliseringar har utretts. Ett helt nytt reningsverk i närhet till Ellös ARV skulle 
kosta 20-30 miljoner kronor. Det skulle även kräva ändring av detaljplanen. Den ekonomiska 
investeringen och den korta tidsaspekten gjorde att alternativet förkastades. Det kan däremot 
komma att bli aktuellt i framtiden om Sweden Pelagic behöver en komplett reningsanläggning. 
Ytterligare alternativ lokalisering är en flytt av hela produktionen och även reningsanläggning 
vilket fortfarande kan bli aktuellt.  
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Processavloppsvattnet från förbehandlingen innehåller mestadels löst BOD vilket i princip bara 
kan avskiljas med biologisk rening. Förbehandlingen tar bort stora delar av den partikulära 
belastningen. Utmaningen i det tillfälliga reningsanläggningen är att behandla de högsta 
topparna. Fetthalten i vattnet kan minskas med en utökad flotation vilket även kommer att 
minska den partikulära BOD:n. Målet är att minska de högsta topparna och MK påtalar att det 
finns goda möjligheter till det eftersom topparna framförallt förekommer när det är 
driftstörningar i förbehandlingen vilket ska förebyggas i högre grad än tidigare. Vidare berättar 
MK att 2020 och 2021 ligger produktionen på omkring 70 % av volymen jämfört med de 
undersökta åren 2017-2019 och kommer att vara så de närmaste 2-3 åren. Det gör att de högsta 
topparna kommer att vara lägre. Reningsanläggningen är dimensionerad för lägre flöden vilket 
kommer att upprätthållas med mer utjämning av flödet i pumpstationen och lägre kapacitet på 
pumparna.  
 
Utformningen av anläggningen har hållits enkel för att skapa en enkel anläggning att drifta med 
mindre risker för driftstörningar. En mer avancerad anläggning med mikrosil blir mycket mer 
kostsamt och samtidigt mer komplicerad.  
 
Förväntad utgående fosforhalt har satts till 5 mg/l på grund av utformningen av 
sedimenteringen. Lägre värden kan därför inte garanteras. Det finns t.ex. inga skrapor i 
sedimenteringen så som det gör på industrilinjen på Ellös ARV.  
 
Utöver att Sweden Pelagic ska investera i en reningsanläggning kommer de även att behöva 
göra kostsamma åtgärder på kajen eftersom den inte kan ta emot så stora fartyg som blir 
vanligare inom fisket.  
 
Orust kommun har för sin tillståndsansökan låtit genomföra en spridningsberäkning för 
framtida utsläpp till Ellösefjorden och eventuell påverkan på recipienten. Resultaten visade att 
utsläppen från Ellös ARV i framtiden vid full belastning året runt inte skulle ha någon påverkan 
på möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna med avseende på kvalitetsfaktorerna 
näringsämnen och syrgasförhållanden. Utsläppen som förväntas från Sweden Pelagic kommer 
att vara lägre än de som beräknats för Ellös ARV vilket rimligtvis borde innebära att inte heller 
Sweden Pelagic har någon påverkan på möjligheten att uppnå nämnda kvalitetsfaktorer.  
 
Det ska påpekas att det worst case scenario som användes för Ellös ARV inte förväntas ske och 
de beräknade utsläppsmängderna från Ellös ARV blir i verkligheten lägre. Jämförelsen med 
Sweden Pelagics utsläpp och slutsatsen om påverkan på recipienten förblir ändock desamma. 
 
MDB påpekar att tidsaspekten för att få tillstånd och att bygga reningsanläggningen är i princip 
omöjlig.  
 
Martin Lindberg (ML) uttalar sig inte om hur lång tid ett ärende hos Länsstyrelsen förväntas ta 
men menar att det med denna tidsaspekt egentligen inte ska gå. Målet är att det från komplett 
ansökan till meddelat tillstånd ska gå 180 dagar vilket de på Länsstyrelsen blir bättre på att 
närma sig.  
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Robert Ernstsson (RE) påpekar att det också beror på sökanden. Någon som skyndar på 
processen är om verksamhetsutövaren (VU) anger från början att verksamheten kan förväntas 
ha betydande miljöpåverkan (BMP) för då åtgår ingen tid till att besluta om så är fallet eller 
inte. Kompletteringar är ofta tidskrävande så ett så komplett underlag som möjligt minskar 
också handläggningstiden. Framförallt så handlar det om att visa att verksamheten inte påverkar 
recipienten negativt. Sedan är ett bra genomfört samråd med allmänheten något som kan korta 
tiden.  
 
RE menar även att VU bör fundera på om verksamheten kan skalas ned för att inte klassas som 
en IED anläggning. Med det tillstånd som Sweden Pelagic har så går det att klassa ned 
verksamheten med tanke på att det är formulerat på intagen råvara istället för produktion som 
idag regleras. En nedskalning innebär dock att det inte går att skala upp verksamheten igen utan 
att ansöka om nytt tillstånd.  
 
MK menar att det är dygnsproduktionen som kan bli begränsande för verksamheten. I dagsläget 
med nuvarande kvoter är det inget problem. Tillfälligt kan produktionen rymmas inom 
verksamhetskod 15.45 men Sweden Pelagic vill inte hamna i en situation där de behöver söka 
nytt tillstånd flera gången på kort tid, t.ex. först för behandling i Ellös ARV och sedan för 
behandling i ett eget reningsverk. Förutsättningarna för verksamheten kommer att förändras 
flera gånger vilket gör det svårt att utforma ett nytt tillstånd.  
 
Om inte verksamheten klassas ned så kommer reningsanläggningen att liksom verksamheten 
vara en IED-anläggning. Det ställer krav på att följa BAT-slutsatser samt att upprätta 
statusrapport. BAT-slutsatserna börjar gälla när verksamheten tar ett nytt tillstånd i anspråk 
vilket innebär att den tillfälliga reningsanläggningen i så fall ska följa BAT från och med 
uppstart. 
 
Gällande vidare samråd så sker det genom annonsering i tidningar. Brevutskick görs enligt ML 
beroende på lokaliseringen och om det kan förväntas mycket klagomål. Eventuellt kan fysiskt 
möte hållas för allmänhetens frågor men det finns vissa svårigheter med det i och med rådande 
pandemi och restriktioner. I det material som delas vid samrådet ska det tydligt framgå att det 
inte är det kommunala reningsverket som avses eftersom det kan skapa förvirring. Vilka 
organisationer som kan vara aktuella för samråd berördes i meddelandet som skickades ut efter 
förra samrådet. Förslag ges även i vägledningen ”Att söka tillstånd”.  
 
TK informerar om att kommunen för sin tillståndsansökan för Ellös ARV gick ut med samrådet 
i tre dagstidningar, via hemsidan och brevledes. De fick mycket synpunkter från allmänheten 
och förlängde av den anledningen samrådstiden för att vara tillmötesgående.  
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RE påpekar att det måste beslutas och meddelas Länsstyrelsen vilken verksamhetskod som ska 
gälla för huvudverksamheten och därmed även reningsanläggningen samt om 
verksamhetsutövaren bedömer att verksamheten innebär BMP eller ej. Om inte behöver 
Länsstyrelsen pröva om det är BMP vilket drar ut på processen. Det är tillsynsmyndigheten på 
Orust kommun som avgör om verksamheten kan klassas ned och Carolina Theen (CT) ser inga 
hinder för nedklassning. (Efterskrift: Sweden Pelagic har meddelat Länsstyrelsen att de själva 
bedömer att verksamheten innebär betydande miljöpåverkan. De har även meddelat att de 
ansöker om en produktion på högst 18 750 ton per kalenderår eller maximalt 75 ton per dygn 
för att omfattas av verksamhetskod 15.45 enligt 5 kap. 5 § miljöprövningsförordningen).  
 
Vad gäller kompletteringar så kan meddelandet som skickades ut efter förra samrådet användas 
för att få med det mesta i ansökningshandlingarna och minska kompletteringarna. Bifoga gärna 
recipientundersökningen eftersom den primära förutsättningen för tillstånd är att recipienten 
inte försämras.  
 
Samrådsmötet avslutas.  
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