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Ändringstillstånd för Sweden Pelagics verksamhet i Ellös 
Sammanfattning av ärendet i samband med samråd med allmänheten 

Bakgrund 
Sweden Pelagic Ellös AB är lokaliserat i Ellös på Orust där de i sin fabrik tar emot och bearbetar 
färsk sill. Vid beredningen i fabriken uppkommer ett processavloppsvattnet som behöver renas 
innan det släpps ut i havet. Sweden Pelagic har en egen för-reningsanläggning vid fabriken men 
utöver det finns idag ett samarbete mellan Sweden Pelagic och Orust kommun där 
processavloppet ytterligare renas i det kommunala avloppsreningsverket innan det släpps ut i 
havet tillsammans med renat hushållspillvatten.  
 
Orust kommun har fått krav på det kommunala avloppsreningsverket i Ellös som gör att de 
behöver bygga ut sitt avloppsreningsverk. Under en begränsad period, år 2022-2025/26 (då 
Ellös avloppsreningsverk byggs ut) behöver Sweden Pelagic ersätta den rening som sker i det 
kommunala reningsverket med en egen processavloppsrening. Med anledning av detta kommer 
Sweden Pelagic att lämna in en ansökan om ändringstillstånd hos Länsstyrelsen för att kunna 
anlägga och driva en tillfällig processavloppsrening i anslutning till Ellös avloppsreningsverk. 
Ändringen av verksamheten berör endast processavloppsreningen och produktionen i fabriken 
kommer att vara oförändrad. Efter 2025/2026, när det nya kommunala verket är färdigt är 
förhoppningen att Sweden Pelagic åter kan få leda processavloppsvattnet till Ellös 
avloppsreningsverk under ett antal år (förhandling pågår). 
 
I beslutsprocessen för att erhålla ändringstillstånd för Sweden Pelagics verksamhet ingår att 
genomföra samråd med allmänheten. Syftet med samrådet är att de som är berörda av ändringen 
ska få tillfälle att yttra sig. Detta dokument är en sammanfattning av ärendet och ingår som en 
del av det samrådsunderlag som tagits fram. En mer detaljerad beskrivning av ärendet kan läsas 
i ”Behandling av processavloppsvatten, Sweden Pelagic Ellös AB”.  
 
Du är välkommen att höra av dig för att få ytterligare information och/eller för att framföra 
synpunkter, förslag och invändningar samt lämna eventuella allmänna upplysningar om sådant 
som vi bör känna till i vår fortsatta planering. Gå in på Sweden Pelagics tekniska ombuds 
hemsida, https://www.h2oland.se/samradsunderlag/ för att läsa samrådsunderlaget. Du kan 
ställa frågor eller lämna synpunkter till VD Martin Kuhlin via e-post, senast den 30/9 2021. 
 
När samrådet avslutats sammanställs de yttranden som lämnats in och inkluderas i ansökan om 
ändringstillstånd som skickas till Länsstyrelsen som sedan beslutar i ärendet. 
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Dagens verksamhet 
Vid Sweden Pelagics anläggning (Figur 1) landas sill som fångats i Kattegatt, Skagerak och 
Nordsjön. Sillen fiskas med trålare och pumpas från havet till kyltanken på fiskefartygen för att 
inte skadas av trålen. Vid kaj lossas fisken med vakuumpump tillsammans med det kylda vattnet 
in till en lagringstank. Fisken bearbetas därefter i fabriken. Idag har anläggningen i Ellös har 
tillstånd att bereda i högst 25 000 ton färsksill per år vilket motsvarar ca 10 000 ton produkt per 
år. 
 

 
Figur 1 Karta över anläggningens lokalisering. Källa: Google maps. 

Det processavlopp som uppstår utgörs i huvudsak av spolvatten från maskinerna som blandas 
med rester från slaktprocessen. I Sweden Pelagics egen för-rening av processavloppsvattnet (se 
Figur 2) avskiljs grova föroreningar som rens- och slaktavfall (skrap) från 
filetteringsmaskinerna på silband direkt under maskinerna innan det når avloppet. 
Processavloppsvattnet från produktionen samlas i en brunn. Från brunnen pumpas det vidare 
med en skärande pump till ett silband som silar bort de största partiklar för att sedan rinna 
genom ett trumfilter som renar bort partiklar ner till 78µm vidare till nästa brunn. Alla utsilade 
partiklar samlas upp via ett transportband till tankar som går till fiskolja. Från denna brunn 
pumpas vattnet vidare till en flotationsanläggning där man tillsätter kemikalier för att fälla ut 
fett och proteiner med mera. Slammet samlas upp och transporteras till en biogasanläggning. 
Vattnet pumpas vidare till det kommunala avloppsreningsverket i Ellös där Sweden Pelagic hyr 
en del av anläggningen. Processavloppet behandlas då i försedimentering, biobäddar och 
mellansedimentering innan det blandas med det inkommande kommunala spillvattnet, 
behandlas och slutligen släpps ut i Ellösefjorden. 
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Figur 2 För-rening på Sweden Pelagic 

Framtida verksamhet 
Sweden Pelagic kommer i samband med ansökan om ändringstillstånd att begränsa sitt tillstånd 
till att producera maximalt 18 750 ton per kalenderår eller maximalt 75 ton per dygn för att 
omfattas av verksamhetskod 15.45 enligt 5 kap. 5 § miljöprövningsförordningen. Den faktiska 
produktionen i fabriken är i stort sett oförändrad och i övrigt är det är endast behandlingen av 
processavloppsvattnet som berörs.  
 
Under tiden som Orust kommun bygger sitt nya reningsverk behöver Sweden Pelagic stå för 
egen rening av sitt processavloppsvatten före utsläpp till recipienten. Detta är nödvändig 
eftersom kommunen inte kan ta emot processavloppet under denna period. Förbehandlingen 
vid Sweden Pelagics anläggning kommer förmodligen att kompletteras med en ny flotation 
(utan kemikalietillsatts, för produktion av fiskolja, ej beslutats ännu). Reningen i den tillfälliga 
reningsanläggningen kommer att ske i ett biologiskt reningssteg följt av sedimentering varefter 
det renade vattnet släpps ut i Ellösefjorden vi den kommunala utloppsledningen. Slammet som 
avskiljs i sedimenteringen kommer att pumpas till Ellös ARV för avvattning.  
 
Processchema över den framtida behandlingen av processavloppet från Sweden Pelagic visas i 
Figur 3. Vattenbehandlingen kommer i tur och ordning att bestå av följande delar: 
 
Vattenbehandling 

• Silband 
• Trumfilter  
• Flotation utan kemikalietillsats (ej beslutats ännu) 
• Flotation med kemikalietillsats 
• MBBR 70 m3  
• Fällningstank  
• Flockningstank  
• Sedimentering (slam till Ellös ARV) 
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Figur 3 Enkelt processchema över tillfällig reningsanläggning för Sweden Pelagics processavlopp. Markerat i gult är 
de anläggningsdelar som är nya. 

Omgivningspåverkan 
Det tillfälliga reningsverket kommer att placeras på det kommunala reningsverkets tomt. På så 
sätt kan samarbeten mellan Sweden Pelagic och Orust kommun bibehållas, t.ex. transporter, 
slambehandling och utloppsledning vilket innebär att påverkan på omgivningen kan begränsas.  
 
Buller  
Buller från avloppsreningsverk är normalt inget problem. Buller uppkommer huvudsakligen 
från maskinljud t ex fläktar och pumpar samt från transporter av t ex slam och kemikalier. 
Blåsmaskiner i den nya anläggningen kommer att vara ljudisolerade vilket minskar påverkan 
av buller från verksamheten. Mängden slam från den nya flotationen i för-reningen vid fabriken 
kan öka marginellt mot dagens situation. I det fallet sker samtransport med andra typer av avfall 
från fabriken och därmed förväntas ingen ökad frekvens av transporter som bidrar till ytterligare 
buller. Inga transporter av slam från eftersedimenteringen kommer att ske eftersom det slammet 
pumpas direkt till Ellös ARV för behandling. Transport av kemikalier kommer att ske till Ellös 
ARV där sedimenteringen förläggs och situationen kommer inte att förändras mot dagens. 
Bedömningen är att uppkomsten av buller inte kommer att bidra till några olägenheter.  
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Lukt 
Vad gäller lukt så kommer inga förändringar att göras som kan påverka uppkomsten av lukt vid 
Sweden Pelagics anläggning i Ellös samhälle. Större partiklar i vattnet (rens/avskär) avlägsnas 
redan idag vid för-reningen på fabriken vilket även kommer att ske under den tillfälliga 
reningen.  
 
Den tillfälliga reningsanläggningen med MBBR-bassäng och sedimenteringscontainer står 
uppställt på kommunens tomt vid Ellös ARV som ligger en bit bort från bostadsbebyggelse 
omgivet av berg. Normalt är luktemissionerna från luftade MBBR-bassänger och 
eftersedimentering små och bedöms inte bidra till några olägenheter för de närboende (notera 
att processavloppet idag renas i en biobädd, vilket är en liknande reningsteknik som MBBR).  
 
Slammet som uppkommer i sedimenteringscontainern pumpas till Ellös ARV där det avvattnas. 
Även idag behandlas slammet från industrilinjens sedimenteringsbassänger i Ellös ARV vilket 
innebär att ingen förändring sker jämfört med dagens situation. 
 
Transporter 
Transporter till och från det tillfälliga reningsverket kommer huvudsakligen att ske i form av 
leverans av fällningskemikalier och borttransport från avvattnat slam. Båda delarna kommer att 
hanteras på Ellös ARV på samma sätt som idag. Mängden fällningskemikalier som förbrukas 
på det nya reningsverket förväntas motsvara mängden som tidigare förbrukats i industrins 
reningslinje på Ellös ARV. Eftersom behandlingen är belägen vid Ellös ARV där vattnet 
behandlas idag kommer även framtida leveranser att ske dit vilket innebär en oförändrad 
situation vad gäller tunga transporter. Transporterna av fällningskemikalier kommer att ske på 
samma vägar som till det kommunala reningsverket och med största sannolikhet kan 
leveranserna samordnas med kommunens leveranser för att minimera påverkan av tunga 
transporter. 
 
 
Utsläpp från reningsverket 
Under en tidsbegränsad period kommer utsläppen från Sweden Pelagic till havet att öka. Orust 
kommun har under 2020 låtit utföra en utredning om reningsverkets påverkan på recipienten 
med spridningsberäkningar (utförd av SWECO). Utredningen visar på att omblandningen kring 
utsläppspunkten i Ellösefjorden är god och spädningen av utsläppet är omfattande. Den visar 
också att även vid en ökad belastning från det kommunala verket i framtiden kommer inte 
recipienten att påverkas negativt med avseende på miljökvalitetsnormerna.  Sweden Pelagics 
utsläpp från den tillfälliga reningsanläggningen kommer att bli lägre än vad utredningen antagit 
ut från det kommunala reningsverket i framtiden och därför bedöms inte heller Sweden Pelagics 
utsläpp påverka recipienten och nämnda miljökvalitetsnormer. 


	Ändringstillstånd för Sweden Pelagics verksamhet i Ellös
	Bakgrund
	Dagens verksamhet
	Framtida verksamhet
	Omgivningspåverkan

