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Samrådsredogörelse avseende ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken för Ryaverket, Gryaab AB 
 

Inledning  
Gryaab AB avser att söka förnyat tillstånd enligt miljöbalken för Ryaverket. Då Ryaverket har 
byggts om och processerna effektiviserats under åren samt befintligt tillstånd inte baseras på 
miljöbalken har Länsstyrelsen i Västra Götalands län begärt att Gryaab omprövar sitt tillstånd. 
Detta villkorades i samband med prövningen om behandling av organiskt avfall 2010.  

I nuläget finns huvudsakligen fyra gällande tillståndsbeslut för Ryaverket: 

• Vattendomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt meddelade 1976-07-06 slutlig dom i 
prövningen av Göteborgsregionens nya avloppssystem. I domen fastställdes slutliga 
villkor för utsläppen av avloppsvatten från Ryaverket samt utsläppsanordningarnas 
utformning vid Rya Nabbe. 

• Koncessionsnämnden för miljöskydds tillstånd enligt miljöskyddslagen från 1994. 

• Miljödomstolens, Miljööverdomstolens samt Miljöprövningsdelegationens beslut från 
2001, 2003 samt 2006.. 

• Miljöprövningsdelegationens beslut 2010 om tillstånd till biologisk behandling av 
organiskt avfall. 

Till Gryaabs verksamhet hör även en anläggning vid Syrhåla. Där finns utrustning för 
avvattning av slam och möjlighet till deponering av slam i bergrum. Denna verksamhet lyder 
idag under ett gemensamt tillstånd med Ryaverket men avses inte att prövas om i denna 
prövning och kommer inte heller att beskrivas närmare annat än då den kommer in som en 
följdverksamhet. 

Samrådsprocessen 
Nedan och i bilagda handlingar redovisas den samrådsprocess som ägt rum, enligt 6 kap. 
miljöbalken. Det samrådsunderlag som legat till grund för genomförda samråd återfinns som 
Bilaga 1.  

Sammanfattning av genomförda samråd 
Samrådsprocessen inleddes under 2015 med möten med bl.a. länsstyrelsen för att berätta att 
Gryaab avsåg att inleda tillståndsprocessen och diskutera omfattningen av de utredningar som 
behövde genomföras.  
I september 2016 hölls ett samrådsmöte med länsstyrelsen och miljöförvaltningar/enheter i 
ägarkommunerna. Ytterligare samrådsmöten genomfördes med närliggande verksamheter, 
organisationer och med allmänheten. Eftersom länsstyrelsen framfört att verksamheten antas 
medföra en betydande miljöpåverkan har samråd hållits med en större samrådskrets redan i 
detta skede. 
Inbjudan har skickats till samrådskretsen via direktutskick samt genom annonsering för 
samrådsmöte med allmänheten och föreningar/ideella organisationer. Särskilt berörda har 
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bedömts finnas inom en radie på 1 km från Ryaverket. Direktinbjudan till samrådsmöten 
skickades eller delades ut under v 34. 
 
Annonsering i dagspressen har ägt rum mellan den 23 och 28 augusti 2016. Två annonser har 
funnits i Göteborgs Posten, där det inbjöds till möte med allmänheten samt organisationer. Det 
har även funnits annonser i lokaltidningar i ägarkommunerna: Ale Kuriren, Lerums Tidning, 
Partille Tidning, Kungälv Posten samt Härryda Posten.  
 
Fr o m den 18 augusti har samrådsunderlaget också funnits tillgängligt på Gryaabs hemsida.  
Samtliga inbjudna samt annonser återfinns i Bilaga 2. 
 
Genomförda samrådsmöten 

• Inledande informationsmöte genomfördes 4 december 2015 med Länsstyrelsen Västra 
Götaland samt Miljöförvaltningen i Göteborg. Gryaab kallade till samrådsmötet via 
direktinbjudan (e-post). Minnesanteckningar från mötet återfinns i Bilaga 3. Den 24 
april genomfördes ytterligare ett möte med länsstyrelsen, Gryaab, Marine Monitoring 
och DHI ang. omfattning av recipient-provtagningar och spridningsberäkningarna. 
Minnesanteckningar samt e-post svar från länsstyrelsen redovisas i Bilaga 3. 
 

• En presentation gavs vid Vattensamordningsgruppens (Göteborgs Stad) möte 22 april 
2016. Vid mötet deltog representanter från Göteborg Stads förvaltningar, Grefab, 
Göteborgs Hamn, GR kommunförbund m.fl. Se minnesanteckningar i Bilaga 4. 
 

• Den 31 maj 2016 genomfördes ett möte med förvaltningen Kretslopp- och vatten, 
Göteborg Stad, där prognoser för tillskottsvatten diskuterades. Dessa prognoser 
kommer att användas som underlag i kommande tillståndsprövning. 
 

• Samrådsmöte med myndigheter genomfördes 12 september 2016. På det mötet deltog 
Länsstyrelsen Västra Götaland, miljöförvaltningar/enheter i ägarkommunerna 
Göteborg, Partille, Mölndal och Kungälv. Övriga kallade, men som valde att inte delta 
på mötet, var bl.a. miljöförvaltningar/enheter i Ale, Härryda och Lerums kommuner 
samt Naturvårdsverket, Trafikverket, Myndigheten för samhällsbyggnad och 
beredskap m.fl. Gryaab kallade till samrådsmötet via direktinbjudan. 
Minnesanteckningar från samrådet samt kallelse och deltagarförteckning återfinns i 
Bilaga 5.  
 

• Samrådsmöte för närliggande verksamheter hölls 13 september 20165. Gryaab bjöd in 
verksamheterna via direktinbjudan. Vid mötet deltog sju personer samt fem 
representanter från Gryaab. I Bilaga 6 redovisas inbjudan, deltagarförteckning och 
minnesanteckningar från mötet. 

 
• Samrådsmöte för föreningar och ideella organisationer hölls 12 september 2016. Vid 

mötet deltog en personer förutom Gryaabs representant. Gryaab bjöd in via 
direktutskick samt via annonsering enligt ovan. I Bilaga 7 redovisas inbjudan och 
minnesanteckningar från mötet.  

• Samrådsmöte för allmänheten hölls 13 september 2016. Gryaab bjöd in närliggande 
närboende via direktutskick och via annonsering enligt ovan. Vid mötet deltog en 
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person förutom Gryaabs representant. I Bilaga 8 redovisas inbjudan och minnes-
anteckningar från mötet.  
 

Gryaab har gjort bedömningen att samtliga som kan anses särskilt berörda (myndigheter, 
organisationer, m fl) har varit föremål för samråd i erforderlig omfattning.  

Sammanfattning av synpunkter som framförts under samråden 

Samrådsmöte med myndigheter 
Vid samrådsmötet deltog tillståndsgivande myndighet samt representanter från några av 
ägarkommunernas miljöenheter/förvaltningar. Vid mötet presenterades Ryaverkets status just 
nu samt vilka utredningar som pågår för att undersöka verksamhetens påverkan och dess 
förutsättningar för förändringar.  
 
Fokus på diskussionerna var reningsverkets påverkan på den yttre miljön samt hur recipienten 
påverkas av utsläppen. Flera av Gryaab anlitade konsulter, nämligen IVL, DHI och Marine 
Monitoring redovisade genomförda utredningar och resultat i den mån detta var klart vid 
mötet. Länsstyrelsen tydliggjorde den i VISS framtagna åtgärden att flytta Ryaverkets 
utsläppspunkt till ytterskärgården. Åtgärden bedöms kunna minska risken för övergödning i de 
inre grunda vikarna om utsläppet sker längre ut och under språngskiktet. Utredning och 
konsekvenser av en alternativ utsläppspunkt kommer att redovisas i miljökonsekvens-
beskrivningen. 
 
Länsstyrelsen påminde bl.a. om att närliggande Natura 2000-områden måste prövas om det 
finns risk att syftet med det skyddade området påverkas. Diskussion uppkom om nyttan av att 
utreda alternativ lokalisering av befintligt verk. Verksamhetens lokalisering och 
lokaliseringsregeln kommer att beskrivas mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen än 
beskrivningen i samrådsunderlaget.  
 
Länsstyrelsen önskar även se en mer omfattande bedömning kring Ryaverkets möjligheter att 
nå lägre utsläppsvärden än vad som redovisades på mötet.  
 
Skriftliga svar har inkommit från: Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap (MSB), 
Havs och vattenmyndigheten, Trafikverket, Räddningstjänsten i Stor Göteborg, Partille 
kommun och Öckerö kommun. Inkomna svar redovisas i sin helhet i Bilaga 9. Inkomna 
synpunkter kommer att hanteras i relevant omfattning i kommande ansökan och tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Samrådsmöte med närliggande verksamheter 
Vid mötet deltog representanter från sex verksamheter samt representanter från Gryaab. 
 
Vid mötet presenterades Ryaverkets status just nu samt vilka utredningar som pågår för att 
undersöka verksamhetens påverkan och dess förutsättningar för förändringar.  
Fokus på diskussionerna var framförallt Ryaverkets möjligheter att klara prognoserna på 
tillväxt samt möjligheten att klara ev. expansion av redan anslutna industrier. Övriga 
diskussioner handlade om genomförda provtagningar och möjlighet till att resultaten redovisas 
i gemensamma underlag för Göta älv och vattenförekomsterna. 
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Skriftligt svar har inkommit från Volvo Cars, se Bilaga 9. 
 

Samrådsmöte med ideella organisationer och föreningar 
Vid samrådsmötet med ideella organisationer/föreningar deltog en person samt Gryaabs 
representant.  
Skriftligt svar har inkommit från Bohusläns vattenvårdsförbund, se Bilaga 9. 

Samrådsmöte med allmänheten  
Vid samrådsmötet med allmänheten deltog en person samt Gryaabs representant. Framförda 
synpunkter framgår, som nämnt ovan av Bilaga 8. 
 
Inga övriga synpunkter har inkommit, per brev, e-post eller telefon.  
 

Bilagor 
Bilaga 1 Samrådsunderlag (i separat pdf) 
Bilaga 2 Samrådskrets samt annonsering i dagspressen 
Bilaga 3 Inledande informationsmöte med länsstyrelsen och Göteborg Stad 
Bilaga 4 Samråd vattensamordningsgruppen 
Bilaga 5 Samrådsmöte med myndigheter 
Bilaga 6 Samråd med närliggande verksamheter 
Bilaga 7 Samrådsmöte för föreningar och ideella organisationer 
Bilaga 8 Samrådsmöte för allmänheten 
Bilaga 9 Inkomna skrivelser från närboende, organisationer och myndigheter 
 



Bilaga 2, Inbjudna till samråd

Myndigheter och organisationer (övriga berörda) Adress Postnummer och postadress E-post
Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten Box 11 930 404 39 GÖTEBORG havochvatten@havochvatten.se 
Trafikverket Ärendemottagningen Box 810 781 28 Borlänge trafikverket@trafikverket.se
MSB registrator@msb.se
Transportstyrelsen sjofart@transportstyrelsen.se  
Räddningstjänsten i Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se 

Miljöförvaltningen i Göteborg
anna.schultz@miljo.goteborg.se, 
adam.ridelius@miljo.goteborg.se

Miljöförvaltningen Ale Sektor samhällsbyggnad 449 80 Alafors kommun.ale.se
Miljöförvaltningen Härryda miljo.halso@harryda.se
Miljöförvaltningen Mölndal Göteborgsvägen 11-17 431 82 Mölndal miljo@molndal.se
Miljöförvaltningen Partille kundcenter@partille.se
Miljöförvaltningen Lerum miljoenheten@lerum.se
Miljöförvaltningen Kungälv kommun@kungalv.se
Länsstyrelsen vastragotaland@lansstyrelsen.se

Organisationer/föreningar Adress Postnummer och postadress
Vattenrådet för Bohuskustens (VRBK) info@vrbk.se
Naturskyddsföreningen regionskansli väst kansli.vast@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen Göteborg planremiss.goteborg@naturskyddsforeningen.se
Göteborgs Ornitologiska förening gof@gof.nu

Lundby Hembygdsförening Prästvägen 11, 418 75 Göteborg
Ren åker ren mat info@renakerrenmat.se
Föreningen Torsvikens Naturreservat Tumlestigen 8 423 46 Torslanda
Göta älvs vattenråd monica.dahlberg@grkom.se
Göta älvs Vattenvårdsförbund info@gotaalvvvf.org
Kattegatts Kustvattenråd Anne.Udd@regionhalland.se
Vattensamordningsgrupp (flera Gbg förvaltningarbl.a. 
Park och miljö och kn bolag) separat mötesplanering
Spinnfiskklubben Vinga thildas@msn.com

Sportfiskarna Väst goteborg@sportfiskarna.se 

Närliggande verksamheter Adress Postnummer och postadress E-post/besöksadress
Göteborg Energi Box 53 401 20 Göteborg
St1 Refinery BOX 8889  402 72 Göteborg 
Inter Terminals Smörjoljegatan 21 418 34 Göteborg 
St1 Supply AB BOX 8889  402 72 Göteborg 
Göteborgs Smörjmedelsfabrik/Scanlub AB Petroleumgatan 2, 418 34 Göteborg 
Nordic Storage Ryavägen 3 418 34 Göteborg 
Oljola AB Dalanäsvägen 32, 418 34 Göteborg 
Statoil Fågelrovägen 1, 418 34 Göteborg 
Stena Recycling AB Brännoljegatan 2, 418 34 Göteborg 
Preeem Box 48084 418 23 Göteborg 
Saybolt Sweden AB Smörjoljegatan 3, 418 34 Göteborg 
Göteborgs Hamn Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B 414 63 Göteborg edvard.molitor@portgot.se,  

bjorn.sigstrom@portgot.se
Statoil (Älvsborgsbron) Fågelrovägen 1 418 34 Göteborg 
Stena Oil (Älvsborgsbron) Fiskhamnsgatan 8B 414 58 Göteborg 
Odec Bentylgatan 3 418 34 Göteborg info@odec.se
Transportledningar i Göteborg AB Nabbevägen 418 34 Göteborg 
STS (scandinavian tank storage) Sven Källfelts gata 201, 426 71 Västra Frölunda   
IDC Europé Ruskvädersgatan 18 418 34 Göteborg 
Torslanda Logistik och transport Ruskvädersgatan 18 418 34 Göteborg 
Hisingen Däck och Motor Ruskvädersgatan 18 418 34 Göteborg 
Meca /Hisingen däck och motor Ruskvädersgatan 18 418 34 Göteborg 
Bilservice i kyrkbyn HB Ruskvädersgatan 18 418 34 Göteborg 
KGK Fastigheter AB (fastighetsägare) Box 48054 418 22 Göteborg Ruskvädersgatan 12-10
Woikoski vätgasstation PB 1, 52020 Woikoski, Finland Ruskvädersg. 12
Powercell Sweden AB Ruskvädersg. 12 418 34 Göteborg 
Aston Harald Composit Östra Hamnen 26 475 42 Höno Ruskvädersg. 12
Berrys Truck och terminalutbildningar Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
Jalog AB Ruskvädersgatan 10B 418 34 Göteborg 
KG Knutsson AB Box 48054 418 22 Göteborg
Bring Citymail AB Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
Svensk Logistikpartner AB Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
Tech Products Sweden AB Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
Viking Life-saving Equipment Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
GDL Transport AB Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
Nordcarrier RSK AB Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
Saab Rosemount Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
R. Boström Industriservice Ruskvädersgatan 10 418 34 Göteborg 
CA Clase Holding AB Ruskvädersg. 8 418 34 Göteborg 
Brigo Ruskvädersg. 6 418 34 Göteborg 
Standox Box 84 425 02 Hisings Kärra
Spotpaint AB Ruskvädersg. 8 418 34 Göteborg 
SwedeGas Kilsgatan 4 41104 Göteborg Karl ix väg 2
Rosenhill Seamen's Center  (Sjöfartsverket) Köpenhamnsgatan 25 418 77 Göteborg rosenhill@sjofartsverket.se
Färjenäs Café Karl ix:s väg 1  41834 Göteborg
Taubskolan, Astris gata 5 417 67 Göteborg Sannegården 78:1
Förskolan Asrids gata 7 Astris gata 7 417 67 Göteborg
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Bilaga 2, Inbjudna till samråd
Bostadsrättsföreningar Adress/e-post Postnummer och postadress Fastigheter

Lärjedalens Islamiska Församling Tyska gatan 24 41877 Göteborg

Brf Londongatan 56 Londongatan 56/Oslogatan 1 41877 Göteborg

Göteborgs Stads Bostads AB/bostadsbolaget info@bostadsbolaget.se Sannegården 74:1, 68:1

Brf Serenaden i Västra Eriksberg c/o SBC, Box 5 851 04 Sundsvall Sannegården 76:1, 

Brf Balladen i Västra Eriksberg Astris Gata 74 417 67 Göteborg Sannegården 76:2, 

Brf Visan i Västra Eriksberg Astris Gata 98 417 67 Göteborg Sannegården 77:1, 

Brf Sången i Västra Eriksberg Astris Gata 90 417 67 Göteborg Sannegården 77:2, 

Riksbyggen Brf Eriksbergsterassen Maj På Malö gata 32-40 417 67 Göteborg Sannegården 73:1, 

Brf Eriksbergsplatån Rönnerdahls gata 4 417 67 Göteborg Sannegården 79:1, 80:1, 81:1 och 82:1, 

Brt Flatön (HSB) Fritiof Anderssons Gata 1 417 67 Göteborg Sannegården 75:1, 

Brf Compagniet c/o Peab Sverige Ab, 401 80 Göteborg Sannegården 66:1

Riskbyggen Brf Albertina c/o Riksbyggen Box 31060 400 32 Göteborg Sannegården 67:1

Brf Bockkranen Distansgatan 2 421 74 Västra frölunda Sannegården 69:1

Brf Linnéa c/o Riksbyggen Box 31060 400 32 Göteborg SANNEGÅRDEN, 72:3, 

Brf Ellinor c/o Riksbyggen Box 31060 400 32 Göteborg SANNEGÅRDEN, 72:1, 

Brf  Malö i Göteborg c/o HSB Göteborg, Box 31111 400 32 Göteborg Sannegården 72:2. 

Brf Kajen Ett c/o Peab Bostad AB, 401 80 Göteborg Sannegården 70:1

Brf Kajpromenaden c/o NCC Boende AB Region 

Riks, avd Väst

405 14 Göteborg Sannegården 70:2

Brf Flaggskeppet c/o JM AB Gårdatorget 2 412 50 Göteborg SANNEGÅRDEN, 70:3,

Brf Salteriet c/o Riksbyggen Box 31060 400 32 Göteborg Sannegården 70:4

Brf Skaftö i Göteborg c/o HSB Göteborg, Box 31111 400 32 Göteborg Sannegården 70:5

Brf Porthuset c/o Revisorsringen AB Distansgatan 2 421 37 Västra frölunda Sannegårdshamnen 59:1.  

Fastigheter Adress Postnummer och postadress

Flemmingatan 15  41834 Göteborg

Flemmingatan 14  41834 Göteborg

Flemmingatan 13  41834 Göteborg

Flemmingatan 7  41834 Göteborg

Flemmingatan 10  41834 Göteborg

Flemmingatan 8  41834 Göteborg

Flemmingatan 24  41834 Göteborg

Flemmingatan 25  41834 Göteborg

Karl ix:s väg 1  41834 Göteborg

Gulldkällestigen 6  41834 Göteborg

Västra Bräckegatan 98 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 100 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 102 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 104 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 106 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 108 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 110 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 112 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 114 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 116 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 118 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 120 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 122 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 124 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 126 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 128 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 130 41877 Göteborg

Västra Bräckegatan 132 41877 Göteborg

Sommersgatan 3 41877 Göteborg

Sommersgatan 4 41877 Göteborg

Sommersgatan 5 41877 Göteborg

Sommersgatan 6 41877 Göteborg

Sommersgatan 7 41877 Göteborg

Sommersgatan 8 41877 Göteborg

Sommersgatan 9 41877 Göteborg

Sommersgatan 10 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 4 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 6 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 8 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 10 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 12 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 14 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 16 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 18 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 20 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 22 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 24 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 26 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 28 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 30 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 32 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 34 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 17 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 19 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 21 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 23 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 25 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 27 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 29 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 31 41877 Göteborg

Slånbärsvägen 33 41877 Göteborg
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Fastigheter Adress Postnummer och postadress

Stenåldersvägen 3 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 4 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 5 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 6 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 7 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 8 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 9 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 10 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 11 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 12 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 13 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 14 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 15 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 16 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 17 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 18 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 19 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 20 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 21 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 22 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 23 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 24 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 25 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 26 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 27 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 28 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 29 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 30 41877 Göteborg

Stenåldersvägen 31 41877 Göteborg

Utmarksgatan 39 41877 Göteborg

Utmarksgatan 43 41877 Göteborg

Utmarksgatan 51 41877 Göteborg

Utmarksgatan 66  1001 41877 Göteborg

Utmarksgatan 66  1002 41877 Göteborg

Utmarksgatan 66  1101 41877 Göteborg

Utmarksgatan 66  1102 41877 Göteborg

Utmarksgatan 64  1001 41877 Göteborg

Utmarksgatan 64  1002 41877 Göteborg

Utmarksgatan 64  1201 41877 Göteborg

Utmarksgatan 64  1101 41877 Göteborg

Utmarksgatan 64  1102 41877 Göteborg

Utmarksgatan 62 41877 Göteborg

Utmarksgatan 60 41877 Göteborg

Utmarksgatan 58 41877 Göteborg

Utmarksgatan 56 41877 Göteborg

Utmarksgatan 54 41877 Göteborg

Utmarksgatan 52 41877 Göteborg

Utmarksgatan 50 41877 Göteborg

Utmarksgatan 48 41877 Göteborg

Utmarksgatan 46 41877 Göteborg

Utmarksgatan 44 41877 Göteborg

Utmarksgatan 42 41877 Göteborg

Utmarksgatan 40 41877 Göteborg

Utmarksgatan 38 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 3 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 4 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 5 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 6 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 7 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 8 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 9 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 10 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 11 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 12 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 13 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 14 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 15 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 16 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 17 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 18 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 19 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 20 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 21 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 22 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 23 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 24 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 25 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 26 41877 Göteborg

Fornminnesvägen 28 41877 Göteborg



Fastigheter Adress Postnummer och postadress

Stamrotesvägen 3 41877 Göteborg

Stamrotesvägen4 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 5 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 6 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 7 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 8 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 9 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 10 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 11 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 12 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 13 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 14 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 15 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 16 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 17 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 18 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 19 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 20 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 21 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 22 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 23 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 24 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 25 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 26 41877 Göteborg

Stamrotesvägen 28 41877 Göteborg

Dysliksgatan 29 41877 Göteborg

Dysliksgatan 31 41877 Göteborg

Dysliksgatan 33 41877 Göteborg

Dysliksgatan 35 41877 Göteborg

Dysliksgatan 37 41877 Göteborg

Dysliksgatan 39 41877 Göteborg

Dysliksgatan 41 41877 Göteborg

Dysliksgatan 43 41877 Göteborg

Dysliksgatan 45 41877 Göteborg

Dysliksgatan 47 41877 Göteborg

Dysliksgatan 49 41877 Göteborg

Dysliksgatan 51 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 2 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 4 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 5 A 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 5 B 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 6 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 7 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 8 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 9 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 10 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 11 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 12 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 14 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 16 41877 Göteborg

Köpenhamnsgatan 18 41877 Göteborg

Tyska gatan 1 41877 Göteborg

Tyska gatan 2 41877 Göteborg

Tyska gatan 3 41877 Göteborg

Tyska gatan 4 41877 Göteborg

Tyska gatan 5 41877 Göteborg

Tyska gatan 6 41877 Göteborg

Tyska gatan 7 41877 Göteborg

Tyska gatan 8 41877 Göteborg

Tyska gatan 9 41877 Göteborg

Tyska gatan 10 41877 Göteborg

Tyska gatan 11 41877 Göteborg

Tyska gatan 12 41877 Göteborg

Tyska gatan 13 41877 Göteborg

Tyska gatan 14 41877 Göteborg

Tyska gatan 15 41877 Göteborg

Tyska gatan 16 41877 Göteborg

Tyska gatan 17 41877 Göteborg

Tyska gatan 18 41877 Göteborg

Tyska gatan 19 41877 Göteborg

Tyska gatan 20 41877 Göteborg

Tyska gatan 21 41877 Göteborg

Tyska gatan 22 41877 Göteborg

Tyska gatan 25 41877 Göteborg



Fastigheter Adress Postnummer och postadress

Draggensgatan 5 41877 Göteborg

Draggensgatan 6 41877 Göteborg

Draggensgatan 7 41877 Göteborg

Draggensgatan 8 41877 Göteborg

Draggensgatan 9 41877 Göteborg

Draggensgatan 10 41877 Göteborg

Draggensgatan 11 41877 Göteborg

Draggensgatan 12 41877 Göteborg

Draggensgatan 13 41877 Göteborg

Draggensgatan 14 41877 Göteborg

Draggensgatan 15 41877 Göteborg

Draggensgatan 16 41877 Göteborg

Draggensgatan 17 41877 Göteborg

Draggensgatan 18 41877 Göteborg

Draggensgatan 19 41877 Göteborg

Draggensgatan 20 41877 Göteborg

Draggensgatan 21 41877 Göteborg

Draggensgatan 22 41877 Göteborg

Draggensgatan 23 41877 Göteborg

Draggensgatan 24 41877 Göteborg

Draggensgatan 25 41877 Göteborg

Londongatan 47 B 41877 Göteborg

Londongatan 47 C 41877 Göteborg

Londongatan 47 D 41877 Göteborg

Londongatan 47 E 41877 Göteborg

Londongatan 47 F 41877 Göteborg

Londongatan 47 G 41877 Göteborg

Londongatan 47 H 41877 Göteborg

Londongatan 47 J 41877 Göteborg

Londongatan 47 K 41877 Göteborg

Londongatan 47 L 41877 Göteborg

Londongatan 47 M 41877 Göteborg

Londongatan 55 41877 Göteborg

Londongatan 57 41877 Göteborg

Londongatan 59 41877 Göteborg

Londongatan 61 41877 Göteborg

Londongatan 63 41877 Göteborg

Londongatan 64 A 41877 Göteborg

Londongatan 64 B 41877 Göteborg

Londongatan 64 C 41877 Göteborg

Londongatan 64 D 41877 Göteborg

Londongatan 64 E 41877 Göteborg

Londongatan 65 41877 Göteborg

Londongatan 66 A 41877 Göteborg

Londongatan 66 B 41877 Göteborg

Londongatan 66 C 41877 Göteborg

Londongatan 66 D 41877 Göteborg

Londongatan 67 41877 Göteborg

Londongatan 68 A 41877 Göteborg

Londongatan 68 B 41877 Göteborg

Londongatan 68 C 41877 Göteborg

Londongatan 68 D 41877 Göteborg

Londongatan 68 E 41877 Göteborg

Londongatan 69 41877 Göteborg

Londongatan 70 A 41877 Göteborg

Londongatan 70 B 41877 Göteborg

Londongatan 70 C 41877 Göteborg

Londongatan 70 D 41877 Göteborg

Londongatan 70 E 41877 Göteborg

Londongatan 71 41877 Göteborg

Londongatan 72 A 41877 Göteborg

Londongatan 72 B 41877 Göteborg

Londongatan 72 C 41877 Göteborg

Londongatan 72 D 41877 Göteborg

Londongatan 72 E 41877 Göteborg

Londongatan 73 41877 Göteborg

Londongatan 75 41877 Göteborg

Londongatan 77 41877 Göteborg

Londongatan 79 41877 Göteborg

Londongatan 81 41877 Göteborg

Londongatan 83 41877 Göteborg

Londongatan 85 41877 Göteborg

Londongatan 87 41877 Göteborg

Londongatan 89 41877 Göteborg

Londongatan 91 41877 Göteborg

Londongatan 93 41877 Göteborg



Fastigheter Adress Postnummer och postadress

Jyllandsgatan 4 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 6 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 7 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 8 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 9 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 10 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 11 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 12 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 13 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 14 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 15 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 16 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 17 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 18 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 19 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 20 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 21 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 22 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 23 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 24 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 25 41877 Göteborg

Jyllandsgatan 27 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 1 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 3 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 5 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 7 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 9 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 11 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 13 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 15 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 17 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 19 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 21 41877 Göteborg

Kronotorpsgatan 23 41877 Göteborg

Skagengatan 1 41877 Göteborg

Skagengatan 3 41877 Göteborg

Skagengatan 5 41877 Göteborg

Skagengatan 7 41877 Göteborg

Skagengatan 9 41877 Göteborg

Skagengatan 11 41877 Göteborg

Skagengatan 13 41877 Göteborg

Skagengatan 15 41877 Göteborg

Skagengatan 17 41877 Göteborg

Århusgatan 1 41877 Göteborg

Århusgatan 3 41877 Göteborg

Århusgatan 5 41877 Göteborg

Århusgatan 7 41877 Göteborg

Århusgatan 9 41877 Göteborg

Århusgatan 11 41877 Göteborg

Århusgatan 13 41877 Göteborg

Århusgatan 15 41877 Göteborg

Århusgatan 17 41877 Göteborg

Århusgatan 19 41877 Göteborg

Århusgatan 21 41877 Göteborg

Århusgatan 23 41877 Göteborg

Århusgatan 25 41877 Göteborg

Århusgatan 27 41877 Göteborg

Eriksberg

Fritiof Anderssons Gata 2 417 67 Göteborg

Maj På Malös gata 20 417 67 Göteborg

Maj På Malös gata 22 417 67 Göteborg

Maj På Malös gata 24 417 67 Göteborg

Maj På Malös gata 26 417 67 Göteborg

Maj På Malös gata 28 417 67 Göteborg

Maj På Malös gata 30 417 67 Göteborg

Astris gata 76 417 67 Göteborg

Astris gata 58-64 417 67 Göteborg

Astris gata 60 417 67 Göteborg

Astris gata 62 417 67 Göteborg

Astris gata 64 417 67 Göteborg

Rönnerdahls gata 1 417 67 Göteborg

Rönnerdahls gata 3 417 67 Göteborg

Astris gata 66 417 67 Göteborg

Astris gata 68 417 67 Göteborg

Astris gata 70 417 67 Göteborg

Astris gata 72 417 67 Göteborg

Astris gata 74 417 67 Göteborg

Rönnerdahls gata 7 417 67 Göteborg

Rönnerdahls gata 9 417 67 Göteborg



Fastigheter Adress Postnummer och postadress

Astris gata 78-82, 96-98 417 67 Göteborg

Astris gata 80 417 67 Göteborg

Astris gata 82 417 67 Göteborg

Astris gata 96 417 67 Göteborg

Astris gata 98 417 67 Göteborg

Astris gata 84 417 67 Göteborg

Astris gata 86 417 67 Göteborg

Astris gata 88 417 67 Göteborg

Astris gata 90 417 67 Göteborg

Astris gata 92 417 67 Göteborg

Astris gata 94 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 32 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 34 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 36 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 38 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 40 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  2 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  4 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  6 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  8 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  10 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  12 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  14 417 67 Göteborg

Rönnedals gata  16 417 67 Göteborg

Astris gata 10 417 67 Göteborg

Rositas gata 1 417 67 Göteborg

Rositas gata 2 417 67 Göteborg

Pepitas gata 1 417 67 Göteborg

Pepitas gata 2 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 11 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 1 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 2 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 1 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 3 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 5 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 7 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 9 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 11 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 13 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 15 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 17 417 67 Göteborg

Fritiof Anderssons Gata 19 417 67 Göteborg

Monsungatan 24 417 67 Göteborg

Monsungatan 26 417 67 Göteborg

Monsungatan 28 417 67 Göteborg

Monsungatan 30 417 67 Göteborg

Monsungatan 32 417 67 Göteborg

Monsungatan 34 417 67 Göteborg

Monsungatan 36 417 67 Göteborg

Monsungatan 56 417 67 Göteborg

Monsungatan 58 417 67 Göteborg

Monsungatan 60 417 67 Göteborg

Monsungatan 62 417 67 Göteborg

Monsungatan 64 417 67 Göteborg

Monsungatan 66 417 67 Göteborg

Monsungatan 70 417 67 Göteborg

Monsungatan 72 417 67 Göteborg

Monsungatan 74 417 67 Göteborg

Monsungatan 76 417 67 Göteborg

Monsungatan 78 417 67 Göteborg

Monsungatan 80 417 67 Göteborg

Monsungatan 82 417 67 Göteborg

Monsungatan 51 417 67 Göteborg

Monsungatan 53 417 67 Göteborg

Monsungatan 55 417 67 Göteborg

Monsungatan 57 417 67 Göteborg

Monsungatan 59 417 67 Göteborg

Monsungatan  61 417 67 Göteborg

Monsungatan 65 417 67 Göteborg

Monsungatan 67 417 67 Göteborg

Monsungatan 69 417 67 Göteborg

Monsungatan 92 417 67 Göteborg

Monsungatan 94 417 67 Göteborg

Monsungatan 71 417 67 Göteborg

Monsungatan 73 417 67 Göteborg

Monsungatan 98 417 67 Göteborg

Monsungatan 88 417 67 Göteborg

Astris gata 12 417 67 Göteborg

Astris gata 14 417 67 Göteborg

Astris gata 16 417 67 Göteborg

Astris gata 18 417 67 Göteborg

Astris gata 20 417 67 Göteborg

Astris gata 22 417 67 Göteborg

Astris gata 24 417 67 Göteborg



Fastigheter Adress Postnummer och postadress

Rositas gata 3 417 67 Göteborg

Rositas gata 5 417 67 Göteborg

Rositas gata 7 417 67 Göteborg

Rositas gata 9 417 67 Göteborg

Rositas gata 11 417 67 Göteborg

Rositas gata 13 417 67 Göteborg

Rositas gata 15 417 67 Göteborg

Rositas gata 4 417 67 Göteborg

Rositas gata 6 417 67 Göteborg

Rositas gata 8 417 67 Göteborg

Rositas gata 10 417 67 Göteborg

Rositas gata 12 417 67 Göteborg

Rositas gata 14 417 67 Göteborg

Rositas gata 16 417 67 Göteborg

Pepitas gata 3 417 67 Göteborg

Pepitas gata 5 417 67 Göteborg

Pepitas gata 7 417 67 Göteborg

Pepitas gata 9 417 67 Göteborg

Pepitas gata 11 417 67 Göteborg

Pepitas gata 13 417 67 Göteborg

Pepitas gata 15 417 67 Göteborg

Pepitas gata 17 417 67 Göteborg

Pepitas gata 4 417 67 Göteborg

Pepitas gata 6 417 67 Göteborg

Pepitas gata 8 417 67 Göteborg

Pepitas gata 10 417 67 Göteborg

Pepitas gata 12 417 67 Göteborg

Pepitas gata 14 417 67 Göteborg

Pepitas gata 16 417 67 Göteborg

Pepitas gata 18 417 67 Göteborg

Pepitas gata 20 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 3 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 4 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 5 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 6 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 7 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 8 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 9 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 10 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 11 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 12 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 13 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 14 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 15 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 16 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 17 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 18 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 19 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 20 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 21 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 22 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 23 417 67 Göteborg

Carmencitas gata 24 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 13 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 15 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 17 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 19 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 21 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 23 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 25 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 27 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 29 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 31 417 67 Göteborg

Maj På Malö gata 33 417 67 Göteborg
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DJU,R 
rKURSER 

HUNDKURSER CANISEN 
Enskild träning, blodspår, 
nosework, viltspår m.m. 
T.031.-911177 
www.canisen.se 
GP-Iäsarna köper livsmedel 
för 41.,8 miljoner kronor 
varje dag. 
Källa: Drvesto Konsument 2014, helår. BEARDED COLLIE 

Härliga valpar. Eft sunda & 
friska föräldrar Allt enl skk 
régler 
Tik å hane svarta 
Levklara GP-Iäsarna köper resor 
_0_70_3_4_6_6_4_3_3 för 1.2,6 miljoner kronor 
HUND KÖPES varje dag. 
Hundvan pensionär, önskar Källa: Crvesto Konsument 2014. helår. 
köpa valp utav mellan/mindre 
ras. T.07&5605871. 

GP-Iäsarna köper möbler 
och ínredning för 2,8 miljoner 
varje dag. 
Kärra: Crvesto Konsument 2014, helår. 

GP-Iäsarna köper nöjen för 
5,3 miljoner kronor varje dag. 
Källa: Crvesto Konsument 2014, helår. 

r TillVARATAGNA 

KANINUNGE gul/grå/vit 
upphittad den 21./8 vid 
Johanneskyrkan. För mer info 
www.djurskydd.com 
031.-888880 kl. 09.00 - 1.2.00 

GP-Iäsarna köper data och IT 
för 1. miljon kronor varje dag. 
KäUa: Crvesto Konsument 2014, helår. 

GP-Iäsarna köper resor för 
1.2,6 miljoner kronor varje dag. 
Kätta: Orvesto Konsument 2014. helår. 

•• 
TJANSTER 

[EXPERTER, FACKMÄN 
r HANTVERKSHJÄLP 

TRÄDGÄRDSSERVICEjRÖJNING 
Utför det mesta inom trädgård, häckklippning, beskärning, 
trädfällning, rivning, röjning, fastighetservice, murning/putsning, 
stensåttning, fasadbyte, dränering. ROT-avdrag. F-skatt. Fritt 
kostnadsförslag 031.-227070, 07&5555802. www.stmark.se 

TRÄDGÅRDSERVICE 
Vi utför allt inom trädgård. Skötsel, Beskärning, 
klippning. Anlägg av gräsmatta, bortforsling, Rot/Rut, 
Fri offert, Tel: 0761909739 

TRÄDGÅRDSARBETE 
0768-66 42 26 

PROFfS PÅ TRÄD OUETANKAR 
Allt inom trädfällning /trädvård. 
Bortforsling, helförsäkring, 
flisning och nöjd kundgaranti. 
T. 0300-1.55 51.,031.-570 580 
www.tradspecialisterna.se 

pannor,demonteras & bort 
fraktas. Magnus 0735-762536 

DRÄNERING 
Fri off. 070 659 21. 99 

!~~~!~~~~~ä!~ 'HUSHÅllSSERVICE 
och bortforsling. Gratis besök 
och kostnadsförslag i hela 
Väst Sverige. F-skattjförsäkr. 
Ring Henrik, 0705-1.5 70 99 

ABBES 
TRÄDGÀRDSSERVICE 
Vi utför beskärning, röjning och 
bortforsling. 031.-94 55 58 el. 
073&376947 FLYTTSTÁDAR-ROJER-FLYTTAR 

Rutavdrag, F-skatt, Garanti. 
Tuvegårdens Allt i Hem AB 
Telefon 031.-23 55 70 Peter. TRÄDFÄLLNING 

Beskärning, allt inom träd. 
Marika: 0703-23 60 93. 

ELISABETH STÄD 
Flytt, Städ, Röj, hem, alla dagar 
Rut 50% Gbg omnejd 
F-skatt garanti 0703-51.71.43 

TRÄDFÄLLNING 
KANONPRIS: 0736574781. 

SNICKERI, BYGG, 
köks- och badrumsrenovering. 
Fri offert, 0765-68 37 85 FLITIGA FRUARS 

Städ,Rytt,Hem,Kontor,Dödsbo 
PENSIONERAD VVS-MONT RUT 50% T. 073& 948431.. 
_le_di_g._T_. _0_70_7_-5_7_6_0_48_. r AUDIO-, DATA-, 
Vårda taket och fasaden! L TV-SERVICE 
Tak, fasad, tvätt o behandling. INGES TV-SERV.jANTENN 
Rot-bidrag. www.gogtak.se, HIFIjPARABOL. 12 88 50 
031.-3820304 GP-Iäsarna köper nöjen för 
STUBBFRÄSNING 5,3 miljoner kronor varje dag. 

Källa: Orvesto Konsument 2014. helår. 

HALVA PRISET* GP-Iäsarna köper hemelektro 
*RUT-avdrag. Nöjd kundgaranti nik och vitvaror för 2 miljoner 
Fritt kostnadsförslag. f'.skatt. kronor varje dag. 
Boka tid nu! 070&582000 Åke Källa: Orvesto Konsument 2014. helår. 

gp.se 

Mån Yl seRt kl18:30 för idee organisationer 
Tis 13 sept kl18:30 fór närbo de och allmänhet 

Privat: 031.-800 600 
gp.se/privatannons FAMILJ Företag: 01.0-471. 54 00 

gp.se/toretag 

r HÄLSNINGAR 

Tack alla som var med och 
firade mig den andre juli på 
vigseloch fest. 
Jag heter fortfarande 
Raask. , 
/Pontus "raasken" Raask 

r BRÖllOPSDAG 

60-årig bröllopsdag 
firar makarna Majken och 
Bengt, Stensjö 
idag 25 augusti 2016. 
Grattis önskar Ulla med 
familj! 

rGRATTIS 

Nu har vi en Tonåring i 
familjen! Grattis på den 
stora 13-årsdagen fina 
älskade son! 

Christian Udd 
Kramarfrån 
Mamma och Pappa 

Vår): älskade barnbarn 

Olivia Gerber 
fyller 7 år den 25 augusti. 
Du är bäst. 
Grattis! Puss o kram 
Farmor och Farfar 

[DÖDA 

Vår Älskade 

Lars Nyström 
* 17 maj 1958 

t 17 augusti 2016 

GILL 
ELISABETH och JANNE 

Livia Ellie 
MORochFAR 
Lena med familj 
Håkan med familj 
Släkt och vänner 

I will see you again 
You never really left 

I feel you walk beside me 

I know I will see you again 

Begravningsgudsqänsten 
äger rum tisdagen den 
6 september k1.l4.00 
i Carl Johans kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Valfri klädsel. 

www.gillisedman.se 

Tänk på 
Rädda Barnens 

riksförbund 
pg. 900100-9 

Vårkära 

Susanne Jörnulf 
* 14/10 1946 
t 14/82016 

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

LARS 
INGRID 

Macks, Miranda 
Eva-Letta, Johan 

med familjer 
Karin, Olle, Hans 

med familjer 
Släkt och vänner 

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredag 

9 september kl.10.30 
i Eggby kyrka. 

Efter gravsättning 
inbjudes till minnesstund 
i Vallegården. Svar om 
deltagande senast den 
5 september till Fonus, 

. tel. 0510-200 61. 
Tänkgärnapå 

Reumatikerförbundet 
tel. 08-505 805 00 eller 
Läkare utan gränser 
tel. 010-199 33 OO. 

MEDDELANDEN 
[KUNGÖRELSER 

LGryaab 

Välkommen på samråd om 
Ryaverkets nya miljötillstånd! 
Enligt G.kap 4 § i miljöbalken bjuder Gryaab in 
till samrådsmöte för att diskutera ansökan om för 
nyat miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket. 
Just nu planeras inga större förändringar av 
reningsverket, utan målet är att modernisera 
nuvarande tillstånd enligt miljöbalken. 

På gryaab.se anmäler du dig till samrådet. Där 
hittar du även samrådsunderlaget och mer infor 
mation om ansökningsprocessen. Du är också 
välkommen att kontakta oss på telefon. 

Vi ses i Gryaabs iokaler på Norra Få vägen 3, 
Göteborg. Sista anmälningsdag är pt Iber. 

gp.se 

Kungörelsedelgivning 
AP West Invest AB, 556889-9917, med senast kända adress 
Jörlandavägen 9, 444 65 Jörlanda, söks av GÖTEBORGS 
TINGSRÄTT, konkursenheten, för delgivning av konkursansökan, 
föreläggande och kallelse till förhandling 2016-09-13 kl 09.15. 
Handlingarna hålls tillgängliga i tingsrättens lokaler på Ullevigatan 
15, Göteborg, måndagar fredagar kl 08.00 16.30 
Göteborgs Tingsrätt 

Kungörelsedelgivning 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, söker Maria 
Lembing, 510320-2601, med adress Hugo Hammars gata 11, 418 71 
Göteborg, för delgivning av stämning i mål om omprövning av 
tomträttsavgäld (F 1231-16). Skriftligt svaromål ska ha inkommit 
till tingsrätten senast den 27 september 2016. Om svaromål inte 
inkommit inom den angivna tiden kan tredskodom komma att 
meddelas. Handlingarna hålls tillgängliga på tingsrätten, 
Hamngatan 6, Vänersborg, måndag - fredag 9,- 16. 

rFÖRLORAT, 
TILLVARATAGET 

rFÖRLORAT 
GP-Iäsarna köper öl, vin 
och sprit för 3,9 miljoner 
kronor varje dag. 

Vår älskade 

Peter Hökegård 
* 21 maj 1938 

Västra Frölunda 
16 augusti 2016 

JOAKIM med familj 
FREDRIK med familj 

Brodem Klas 
Släkt och vänner 

Älskad pappa, svärfar, 
farfar och vän som 
kommer att saknas. 

Välkommen till en 
minneshögtid fredag 
9 september kl. 18.00 
på Örlogskapellet, 
Orlogsvagen 2, Nya 
Varvet. O.s.a. till 

www.gillisedman.se eller 
031-355 40 00 senast 
måndag 5 september. 

VårKära 

KerstinEk 
* 31 oktober 1927 

har idag stilla insomnat. 

Göteborg 27 julí 2016 

TOMMY och VlGDIS 
CHRISTINA och LEIF 
LENA och SÖREN 

ELISABETH och KJELL 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Minns de lyckliga 
stunderna blott 

Och låt dem i hjärtat 
bli kvar 

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum i kretsen av 

de närmaste. 
För att hedra minnet av 
Kerstin kan en gåva ges 

till Demensfonden 
PG 900858-2 BG 900-8582 

kortedala@fonus.se 

BORTTAPPAT irakiskt pass 
sökes sedan 201.&05-1.3. 
Passnr: A81.0451.1.. Namn: 
Aisha Abdulhameed Jami. 
utf.201.4-0&30. utg. datum: 
2022.Q&28. Har du hittat den, 
var vänlig och ring 
07621.74583. Hittelön 
erbjuds! 

Kalla: Drvesto Konsument 2014. helår. 

GP-Iäsarna köper sportartiklar 
för 1.,5 miljoner kronor 
varje dag. 
Källa: Drvesto Konsument 2014, helår. 

GP-Iäsarna köper byggvaror 
för 3,2 miljoner kronor 
varje dag. 
Källa: örvesto Konsument 2014. helår. 

rTlll MINNE 

Min älskade Mamma 
, 

Hjördis Madsen 

l år av saknad 

Birgitta 

[ SAM MAN KOMSTER 

rpt;NSIONÄR5- 
_FORENINGAR GP-Iäsarna handlar på nätet 

för 2,2 miljoner kr varje dag. 
Källa: Drvesto Konsument 2014. helår. 

GP-Iäsarna köper mode' 
för 8,2 milj. kronor varje dag. 
Källa: örvestc Konsument 2014. helår. 

MOGENDANS TORSDAG 
Möllan Folkets Hus, Mölndal 
KI 1.2.00 - 1.5.00 
Hazzes spelar. Servering 

SW1SHA 
En BIDRAG Till 

9008343 

Det är så vi arbetar. Vi gör 
depression lite mer poesi 
nerds, så att sjuka barn får 
chans att leka och tänka på 
något annat för en stund. 

Hjälp oss göra barn 
sjukhuset barnsligare. 

INSAMlINGSSTIFT£LSEN FOR 

DROTTNING SILVIAS 
....rn- oM ungdollllla¡julhull 

DROnNING SILVIAS BARN- OCH UNGDOMSSJUKHUS I GÖTEBORG ÄR.SVERIGES STÖRSTA BARNSJUKHUS OCH ERBJUDER HÖGSPECIALISERAD VARD TILL BARN FRAN'HELA LANDET. WWW.BARNSJUKHUSET.NU PG 90 08 34 - 3. 

, 

I 

I 

,....- 

I 
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MEDDELANDEN 

rKUNGÖRELSER 

Göteborgs-Posten 
I Obs! Inför hetger kan andra tider 

för annonsinlämning gälla. 
- Se annons under Meddelanden 

Fôretagsannonser; eller kontakta Annonsavdelningen. 
Tel. 010471 54 00 varo. 08.00-17.00 

Priser 
Annonsreklamation _ Enligt gällande prislista för 
Tel. 03H32 44 51 varo. 08.00-16.00 införingsdagen. . 
Privatannonser Felaktiga annonser 
Tel. 031-800 600 vard. 08.00-16.00 Tidningens ansvar för fel är be 

gränsat 
till högst annonskostnaden. 
För skada på grund av uteblivet 

ANNONSINLÄMNINGSTIDER eller felaktigt införande eller 
fördröjda annonssvar ansvaras ej. 
Bet.villkor: 
10 dgr, däreft. är räntan 15% över 
gällande referensränta som utgår 
efter förfallodagen. 
GP förbehåller rätten att publicera 
annonsen i annan kanal. Bokning 
avannons kommer att anses 
som et! medgivande till sådan 
publicering. 

ANNONSER 

ÖPPETTIDER: 

till påföljande dag: 

Rubrikannonser standardsät!ning 
(ej familjeannonser) 
månd - lörd senast 11.00 
via www.gp.se 
månd - lörd senast 12.00. 

I 
Familjeannonser senast kl. 16.00 
två dagar töre införingsdagen. 
Till söndag, måndag och tisdag 
senast fredag kl. 12.00. Se även www.gp.se 

.Välkommen på samråd om 
Ryaverkets nya miljötillstånd! 
Enligt 6 kap 4 § i miljöbalken bjuder Gryaab in 
till samrådsmöte för att diskutera ansökan om för 
nyat miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket. 

Just nu planeras inga större förändringar av 

reningsverket, utan målet är att modernisera 
nuvarande tillstånd enligt miljöbalken. 

På gryaab.se anmäler du dig till samrådet, Där 

hittar du även samrådsunderlaget och mer infor 
mation om ansökningsprocessen. Du är också 

välkommen att kontakta oss på telefon. 

Vi ses i Gryaabs lokaler på Norra Få el vägen 3, 
Göteborg. Sista anmälningsdag är 8 septe Iber. 

Mån>2 sept kl18:30 för idee 

Tìs 13 sept Jd18:30 för närbo 

I [BRE~SVAR 

rMÄN SÖKER r KVINNOR SÖKER 

SONDAG 28 AUGUSTI 2016 

[TELEFONSVAR kontakten.gp.se 

Är en kvinnlig, nybliven pensi 
onär. Njuter av livet och vågar 
njuta av det livet kan ge mig. 
Tror på det goda samtalet. Vill 
du, man, diskutera med mig? 
(Västra Götalands 204694) T 

Är en söt, 52-årig, filippinsk kvin 
na, har inga barn. Söker en man, 
53-65 år, för serìöst förhållande. 
(Västra Götalands 204632) T 

67-årig kvinna i Uddevalla 
söker man, ea 60 år, i Gbg. 
Vi är trevliga, har humor, är po 
sitiva och sociala. Vi är rökare. 
(Västra Götalands 204333) T 

Är du mannen i resten av mitt 
liv? Då är du' representativ, 
positivoch nyfiken. Du har 
bil, vill resa m.m. Ung kvinna, 
70+, i Gbg-regionen. 
(Västra Götalands 204691) T 

kontakten.gp.se 

Kvinna, 71 år, i Gbg, söker en 
vän att göra roliga saker med, 
att umgås med på fritiden. 
(Västra Götalands 204519) T 

Jag söker en man, 60-70 år, 
gärna med bil. Jag känner mig 
väldigt ensam. Gillar hemma 
kvällar, att laga god mat. Ung 
domlig, med glimten i ögat. 
(Västra Götalands 204487) T. 

Jag söker en trevlig man, 60-65 
år. Jag har tröttnat på att vara 
ensam. Du får gärna ha hus och 
bil. Jag tycker både om hem 
makvällar och att hitta på saker. 
(Västra Götalands 204466) T 

Är en kvinna, 60+, iVästra Göta 
land, varit ensamstående länge. 
Söker varmhjärtad man, med 
humor, som gillar djur som jag 
gör. (Västra Götalands 204465) T 

I Gbg bor en träningsglad 
kvinna som vill få tiden att för 
svinna, teater, böcker och kul 
tur, loppis i ur och skur. Du rolig 
man, också född -52, haka på! 
(Västra Götalands 204382) T 

SÖKER 
Jag är en fräsch, omtänksam, 
lugn, snäll, trygg man, 52 år. 
Söker dig kvinna, 25-50 år. 
Du är ärlig och trogen, glad 
och mysig. Låt mig hålla om 
dig och vara din klippa. 
(Västra Götalands 204695) T 

Glad, kärleksfull och god 
hjärtad kille, 50 år, vill träffa 
en go tjej. Gbg. 
(Västra Götalands 204414) T 

Söker dig kvinna som är bisexu 
ell för ett seriöst, varaktigt för 
hållande. Du ska inte ha några 
missbruk, utan du är en vanlig 
kvinna som vill ha en trygg och 
varm man för gemensam fram 
tid. (Västra Götalands 2.04715) T 

Är en man, 60 år, söker en 
kvinna 40-60 år, i Västra Gö 
taland. Vill träffa en fin kvinna, 
hålla handen, prata med. 
(Västra Götalands 204651) T 

. 74-årig man från Uddevalla sö 
ker en kvinna för seriös vänskap. 
(Västra Götalands 204645) T 

Jag söker på detta sätt 
en ärlig, snäll, omtänksam 
kvinna att dela livet med, 
gärna med utländsk härkomst. 
Jag är rök-, snus- och spritfri. 
(Västra Götalands 204598) T 

Jag är en 61-årig man, 
ungdomlig, vital, nyfiken på 
livet och med glimten i ögat. 
Trevligt utseende. Söker lika 
sinnad kvinna. Västkusten. 
(Västra Götalands 204584) T 

Är en man som söker 
en kvinna i Gbgs omr. runt. 
Har egen husbil, vill gärna 
ha någon med mig ut och åka 
runt lite, ha lite kul, sola och 
bada och ha det gott. Är du 
intr., vänligen ring mig. 
(Västra Götalands 204563) T 

Trevlig man, 50 år, från Gbg, 
söker en glad, god kvinna 
för promenader med hunden 
i skogen, mysiga middagar 
med tända ljus m.m. 
(Västra Götalands 204543) T 

Pigg och ungdomlig, 54-årig, 
jordnära man söker kontakt 
med någon jordnära djurvän. 
(Västra Götalands 204537) T 

En ungdomlig man, 60+, 
önskar kontakt med mullig 
kvinna i 031-omr. i lärnpìiq 

ålder. Har många intr, som 
idrott, hemmarnys m.m. 
(Västra Götalands 204508) T 

Är en mogen kille, trevlig, 
bra utseende, vital. Många 
intr., bl.a. golf, fiske, sport och 
resor. Söker kramgo kvinna 
som gillar närhet. Västkusten. 
(Västra Götalands 204480) T 

60-årig man söker kvinna. 
(Västra Götalands 204467) T 

Man, 45 år, söker annan man. 
(Västra Götalands 204672) T 

Söker en äldre man för ett seri 
öst förhållande. Jag är flyttbar. 
(Västra Götalands 204555) T 

Kille, 20-25 år, sökes av äldre 

Jag är en kvinna, 60 år, som 
bor i Malmö. Söker en man 
i liknande ålder för ett seriöst 
förhållande. Jag är pigg och 
glad för det mesta och mår 
bra. Intr. naturen, havet, djur, 
mysiga hemmakvällar m.m. 
(Blekinge 204713) T 

Jag är en singelkvinna, 
62/164/60, ungdomlig, social, 
seriös, ärlig och omtänksam. 
Har ett stilfullt yttre och inre. 
Massor med lntr, Söker lika 
dan singeiman. (Sto 204693) T 

Är en skånekvinna, 67/167, nor- n 
malviktig, mysig, ärlig och rökfri. J 
Söker ärlig, trevlig man, 62-68 tl 
år, ca 180 cm. (Skåne 204627) T l 

~ 
f~ 

~ 

Jag är kvinna, 50+, från Norr 
köping, som söker singeiman. 
Du ska vara ärlig och omtänk 
sam, mysig, samt ha humor, 
rök-, snusfri och ìntr; laga mat. 
(Östergötalands 204604) T 

Kvinna, 69 år, söker en 
varm man med humor. Mina 
intr. natur, kultur och sport. 
Vill att du har ett djup, är 
intellektuell och har ordnad 
ekonomi, så vi kan ha samma 
livsstil. (Sto 204603) T 

Är en 50-talist bosatt söder 
om Slussen. Högskolebak 
grund, positivoch snäll. Är 
du stabiloch pålitlig önskar 
jag dig som vän. Vår bästa 
tid är nu. (Sto 204556) T 

SÄ HÄR GÖ~ 
TELEFON 
Annonsera via telefon - 
Ring 020-22 1022. Samtalet 1 
du kan ringa dygnet runt alla c 
in din annons (max 1 minut). D 
annonsnummer och pinkod oc 
en röstbrevlåda, från vilken du 
av annonssvaren och ringa din 
som svarat eller ta bort din ani 
papper och penna redo för dir 
Lyssna av svar på din annon 
Ring 0939-202 10 22, tryck 8. 
till den som svarat på din anne 
kostar 13:50 kr per minut. 
Ta bort annons 
Ring 0939-202 10 22, tryck 8 
instruktionerna. 

~nnonsera via SMS l 
Börja meddelandet med GP (n 
ANNONS (mellanslag) din ann 

Uppge följande i din annons 
man/kvinna, hurdant sälIskap 

- från vilket riktnummerområde. 

Skicka annonsen till nummer -¡ 
(Gratis sms). OBS! SMS max .. 
När du skickat din annons får I 
meddelande med ett annonsru 
pinkod och tillgång till en röste 
Härifrån kan du lyssna av din 
och ringa direkt till de som sva 
bort din annons. Den som viII ~ 
annons använder sam rna anne 

HEJ! Jag söker 30-talistman. 
Intressen: natur, resor och man i Bohus län. 
motion samt musik. Svar till 35-årig man, akademiker, (Västra Götalands 204477) T 
"Pigg, glad och ensam 149 ", 
GP-svar 405 02 Göteborg söker en kvinna, 30-36 år. Bs~kille, 18-24 år, sökes av 
:::~:::~:::.:;;:_===-:::,_:_=::::::;_;;:.=:;;;::==I_~ina in~~_~~i_'<:,.~~~~.:t. ungQQmJig,~5~8~-å.,.r",i"-"b"s-,-m,-",,an,,-,-_,_;_B_R_E_V ~~ __ ......... 

PASSIV Gbkille på 63, söker 
bestämd' herre 30-60, gärna 
väst/kostym/vit skiorta/sfips 
typ. End svar med adress och 
telm Svar till 

Läsa svar och SMS:a svar till 
När någon svarar på din annor 



BoKlok fortsätter satsa 
- 5,0 nyq parhus i Kronogården 
ÄLVÄNGEN. Påtisdag 
den 30 augusti startar 
försäljningen av BoKlok 

. parhus i Älvängen på 
IKEA Bäckebol. 

. En turordningslista 
om vem som får välja 
hus först kommer att 
lottas fram bland de 
som anmalt intresse. 
Byggstart är planerad 

till oktober 2016, med 
beräk!1ad inflyttning 
årsskiftet 2017/2018. 

I Alvängen, Kronogården 

ska BoKlok bygga 50 parhus, 
de -saljs som bostadsrätter. 
Husen har 5 rum, fördela 
de på 117 kvm och två plan. 
De kommer att säljas som 
bostadsrätter och den totala 
boendekostnaden inklusive 
avgift till bostadsrattsfören 

ingen och ränta blir cirka 8 

423 kronor per månad för ett 
parhus .. 
- Vi är väldigt glada att 

KUNGÖRELSE 

vara med och utveckla ytter 
ligare ett projekt i Alvängen 

Femtio familjer med vanliga 
inkomster kommer kunna 
flytta in i sina nya hem vid 
årsskiftet 2017/2018. Vi kan 
hålla låga priser genom att 
alltid tänka i stora volymer. 
Vi förtillverkar stora delar av 
husen i fabrik och ~ därför 
använda rationella tillverk 
ningsprocesser, Dessutom 
minskar vi då påverkan på 
miljön och klimatet, säger 
Göran Eriksson, Projektle 
dåre på BoIqok. 

BoKlok Alvringen ligger 
i. natursköna Kronogården i 
Alvängen. Ett nytt bostads- . 
kvarter med närhet till både 
natur och stadsliv, då pend 
lingsmöjligheterna är många 
och goda. 

50 parhus ska uppföras i. 
ett grönskande villakvarter 
som väl smälter in i den om 
givande naturen. 

Älvringen. BoKlok bygger 50 nya parhus som kommer att säljas som bostadsrätter i Kronogården i Alvängen. De ska stå klara för inflytt 
ningen årsskiftet 2017/18. 

HALLA DÄR ... 
o , • 

Hur går rekryteringen. 
av nya chefer? 

KUNGÖRELSE 
Granskning av detaljplan för bostäder inom del 
av No11S:l (Kärrvägen) 
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns 
utställt för granskning från och med den 24 augusti 2016 till den 21 
september 2016. Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd vilket 
pågick ~rån den 2 juli 2015 till den 11 september 2015. Planområdet 
ligger öster om Kärrvägen i Nol. Området är cirka 1,8 hektar stort och 
avståndet mellan planområdet och Nol pendeltågsstation är cirka 900 
meter. Området är tidigare detaljplànelaqt. Planens syfte och innehåll 
följer översiktsplanens markanvändning. Planeringens syfte är att 
möjliggöra för kompletterande bostadsbebyqqelse i Nol samt att skapa 
förutsättningar för markförläggning av befintlig luftledning som går 
genom planområdet. 

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 24 augusti 2016 . 
till21 september 2016 på följande platser: 

• Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors 
(expeditionstider mån - tors kl 08.00-16.30, fre kl 08.00-16.00) 

• Kommunreceptionen, Ale torg, Nödinge 
(expedltionstider mån - tors kl 08.00-16.30 fre kl 08.00-16.00) 

• Ale kommuns hemsida 
ww.ale.se > Planer på samrådlgranskning 
http://ale.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/deta Ij pia ner-och 
program/pagaende-planer/planer-pa-samrad-utstallning-.html 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Olof Halvarsson . 
031-7880060 olof.halvarsson@ale.se eller av planarkitekt 
Magnus Lövdahl 0303-37 12 15 magnus.lovdahl@ale.se 

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden i 
Ale kommun, 449 80 Alafors. eller till planseale.se 
senast den 21 september 2016. Den som inte framfört 

skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan 
förlora rätten att senare överklaqa beslutet att anta planen. 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

- Arbetsmarknaden är tuff 
och på byggsidan är det 
stenhård konkurrens om 
Kompetensen. Att fôrlo 
ra duktiga medarbetare är 
aldrig roligt, men det finns 
ingen kritik mot oss i nämn 
den. Det är- tillfälligheter . 
som gör att några väljer att 
sluta ganska samtidigt. Att 
vår samhällsbyggnadschef, 
Carita Sandros, vill prova 
sina vingar i det privatanä 
ringslivet är inget som över 
raskar, Hon har jobbat i Ale 
kommun i många år. Det 

... Rolf Gustavsson (S), Samhälls 
byggnadsnämndens ordförande, 
som tvi ngas konstatera att det 
råder chefsflykt från sektorn. 

.LGryaab 

Välkommen på samråd om 
Ryaverkets nya. miljötillstånd! 
Enligt 6 kap 4 § i miljöbalken bjuder Gryaab in till 
samrådsmöte för att diskutera ansökan om förnyat 
miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket. 

Just nu planerar vi inga större förändringar av 
reningsverket, utan målet är att modernisera 
nuvarande tillstånd enligt miljöbalken. 

På gryaab.se anmäler du dig till samrådet. Där 
hittar du även samrådsunderlaget och mer infor 

mation om ansökningsprocessen. Du är också 
välkommen att kontakta oss på telefon. 

Vi ses i Gryaabs lokaler på Norra Fåg rrovägen 3, 
Göteborg. Sissa anmälningsdag är 8 september. 

Mån 12 sept 1d~8:30 för idee organisationer 

ffis 13 sept Id 18!30.fòr närboende och allnianhet 

Skriftliga syn nkter lämnas till och med 7 OKtober. ALE 
GryM!> AB jobbar för ett renare hav och ett mer hållbart samhällel Eìryaab 
d,,'¡er ett av Noroel!§,stasta reningsverk, Ryaverkat Vi samJar in och 
behandlar avloppsvatten från våra sju ägarkommuner I Göteborgsregionen. 

-(l)ryllab Aa, BoII-$S84, 40a 74 ~~ 
telefon Ò$HI4 74 00 I 11llÓ@gty'IIWMê 

finns'inga konRikter såvitt 
jag känner till och jag stäLLde 
faktiskt frågan rakt u.t. 'För 
utom Carita och VA-chefen 
Peter Fahar är också vår 
kommunommunekoIog, 
Göran Fransson, tjänstle 

dig för att testa en ny roll i 

Göteborg. 

Hur löser ni chefsfrågan? 
- Rekryeringen aven 

ny sámhällsbyggnadschef 
är igång, men det kommer 
sannolikt att ta till årsskiftet 
innan vi har en ersättare på 
plats. Tills vidare kornmer vi 

ha en tillförordnad chef. Det 
är synd att det nya kommun- . 
huset i Nödinge inte är på 
plats än. Det hade varit lätt-= 

are att rekrytera då. Alafors 
är inte lika lockande som Ale 
Torg. 

Ni har inte delat tjänste 
männens åsikter i en del 
bygglovsfrågor. Kan det. 
ha 'påverkat? 

- Nej, det tror jag inte, 
sen är detväl aldrig roligt för 
en tjänsteman att inte få ge 
hör. Det tillhör ändå spelet. 

Tjänstemännen kräver ett 
planprogram för Skön 
ningared. De är kritis 
ka till att byggnationen 
har blivit för omfattande. 
Kommentar? 
- Det stämmer att det-har 

byggts väldigt mycket på 
senare tid. Ett planprogram 
kan vara motiverat och det är 
mycket möjligt att det kom 

mer ett förslag om, det. Då 
återstår att se om det finns 
politisk majoritet för det: Jag 
kart tycka att det är befogat. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 
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»SÄUES 

BLABÄR - LINGON SYLT 
Bärbilen kommervarje måndag 18/7 - 26/9: 
Alingsåsparken 10.30, Floda pizzerian vid jvg 11.30, 
Gråbo intill Bolist 12, Lerum k:a 12.30, 
Partillebohallen P 13.15, Landvetler ishall17 .30, . 
Härryda hembygdsg 18, Hällingsjö StatoiI18.30. 
För mer info - se hemsidan! . 
070-298 39 40 (Ingen förbeställ i 
www.potatisbilarna.sr Ta jägarexamen på 

, Stjärnåsens Skyttecenter, 
med start den 1219. 

för mer infu och anmälan 
kontakta Studiefrämjandet 
Götèborgsregionen, 
tele.031 1925 30 

LOPPIS I LADAN 
Lördag 27/8-16 

kl13 -15 
Mossbacka 191 
43894 Härryda 
0703266462 

loppisiladan@hotmail.com 
Lantlig loppis med nytt, 

gammalt och antikt i gammal 
lada. Brett utbud. Fika finns 
att köpa. Ä ven butik med 
hälsoprodukter, eteriska 
oljor samt hudvårds 

produkter finns på gården. 

öppet: må-fr 10-18, lö 10-14 
Allén 12, Mölnlycke - 031-88 00 13 

it KUNGÖRELSER »DJUR 

HÖNSBYTARDAG II KÖPES 

Enligt 6 kap 4 § i miljöbalken bjuder Gryaab in till 
samrådsmöte för att diskutera ansökan om förnyat 

miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket. 

Just nu planer vi inga större förändringar av renings 
verket, utan målet är att modernisera nuvarande 
tillstånd enligt miljöbalken. 

På gryaab.se anmäler du dig till samrådet. Där hittar 
du även samrådsunderlaget och mer information om 
ansökningsprocessen. Du är också välkommen att - 

kontakta oss på telefon. _ 

Vi ses i Gryaabs lokaler på Norra Fågelrov" en 3, 
Göteborg. Sista anmälningsdag är 8 se em e., 

ALLA SLAGS BILAR 
KÖPES. 
Allt av intresse årsm. 98- 
13, äv. ngt def. Bra bet. 
Hämtas,076-2453773. 

Välkommen på samråd om 
Ryaverkets nya miljötillstånd! 

AKUT BILBEHOV 
Från -00 och uppåt. Allt 
av intresse, även långmil, 
något defekt ej hinder. 
Kontant betalning. 
Hämtas 0704-33 35 06. 

Välkomna till Grims Foder 
Rävlanda 27/8 kI11-14. 
Vid frågor Anna 0736- 
921588 

Mån 12 sept kl18:30 för ideella organisationer 

Tis 13 sept kl18:30 för närbo nde och allmänhet 

Skriftliga synpunkîer lämnas till och med 7 oktober, 

»NÖJEN 

o . 

TARTKALAS och MUSIK . .. 
HINDAS STATION lordag 27 augusti 
Musikdirektör Bengtsson spelar stenkakor 

100- 

Gryaab AB jobba, 'r et! renare havoch ett mer hållbart samhällel Elryaab 
iver ett av rdens törsta reningsverk, Ryaverket Vi samlar in och 

behandlar av)oppsvatten från våra sju ägar-kommuner ¡ Göteborgsregionen, 
Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Gö eborg 
t lefon 031-64 74 00 I info@gryaab. 

<"dn \!i TRAFIKVERKET 
Granskning av vägplan 

Vi firar. byalaget .. 
HINDAS KOMMUNALFORENING 

www.hinkom.se 

Väg 535, delen Åstebo-Bårhult, 
Partille och Härryda kommuner . RHÄRRYDA 

~KOMMUN 

I 

- j 
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Diverse 

Kungälvs Solskydd 
Markiser och persienner .. 
0303-64496. 

Måleri 
Utomhus, fasadmålning. Lång erf. 
Goda ref. Skylift o. ställning finns. 
Rot-avdrag. Ring för fri offert. 
0767-117107. 

Målarkurs 
Äggoljetempera, prova-på-kurs 
söndag 28/8 15-18. Läs mer på 
www.fargtrappan.se 
Passa på att testa en vacker och 
miljövänlig färg. Välkomna! 

Vi hiimtar gratis 
Möbler, glas, porslin, kläder, 
verktyg, leksaker, ja nästan allt! 
Nya Volontärernas Secondhand för 
Idrott och Integration i Kungälv 
0706-244089, äv. kvällar. 

Bingolottosäljare sökes! 
Vi söker nu någon eller några som 
vill hjälpa föreningen med försälj 
ning av bingolotter på City Gross. 
Är du eller någon du känner intres 
serad? Kontakta Ytterby IS kansli 
0303-91060 (viSS ersättn. ingår). 

Norrmannebo Gårdsloppis 
Välkomna till Norrmannebo 290 
i Romelanda! Fre 26/8 kl 14-18, 
sön 28/8 kl 11-14, fre 2/9 kll5- 
19, tör 3/9 kI11-14. 
Skyltat utmed Rorneìandavågen . 
0701-470740, se FB för info. 

Service 

Golvslipning med garanti 
30-års erfarenhet. Även uthyrning. 
0703-910620. 

Bilverkstad 
Besiktnings-, motor- och kamrems 
reparationer. Även rost-, krock- och 
plåt. Alla märken. T. 0303-16380. 

Hjälp idag 0707-710918 
Värdekupong på 250:-. På tjänster 
na tömning och bortforsling, 
tömning av företag, vinds/förråds 
tömning samt trädgårdshjälp. 

MeLa-s Städservice 
Flytt och hemstäd, röj, dödsbo. 
Alla dagar,50% RUT, F -skatt och 
alltid full garanti. Du ringer, vi 
städar! 0700-472789. 

Badrumsrenovering 
Totalentreprenad. Behörig. Allt 
inom bygg. 
ZAD Bygg & Fastighetsservice AB 
T. 0762-D21142 

Sprutlack kök och möbler 
Fria hembesök o. kostnadsförslag. 
F-Skatt. OBS! 30% rabatt vid bok 
ning i augusti. Även nytillverkning 
av köksluckor. 0760-748695. 

Elisabeth Städ 
Flytt, Städ, Röj, Hem, 
Dödsbo. Alla dagar. RUT 50%. 
F-skatt. Full garanti. 
Tel. 070-3517143. 

Seniorbolaget.se 
RUT/ROT-avdrag direkt på fakturan 
Vi hjälper dig med städning, 
hemtjänst, snickerier, målning, 
bokför. Kent Nilde 0:303-103 60 

Avloppsproblem? 
kluckar eller rapar ditt avlopp 
ring 031-129000 
Fast pris efter ROT 1.338 kr, vi 
filmar även avlopp spelarna.corn 

Ennas Städservice 
Utför kontorsstäd , 
hem- och flyttstäd . 
Fskatt. ennas.stadservice@ 
hotmail.com 0707-908 033 

Veteranpoolen AB 
Kungälv, Ale. Din hjälp i vardagen. 
Hemmet, hantverk, snöskottning, 
företag. Rut och Rot avd. 
T. 0303-587 20. 
www.veteranpoolen.se 

Kungöre'ser 

_ßGryaab 
Välkommen på samråd om 
Ryaverkets nya miljötillstånd! 
Enligt 6 kap 4 § i miljöbalken bjuder Gryaab in till 
samrådsmöte för att diskutera ansökan om förnyat 

miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket. 

lust nu planer vi inga större förändringar av renings 
verket, utan målet är att modernisera nuvarande 
tillstånd énligt miljöbalken. 

På gryaab.se anmäler du dig till samrådet. Där hittar 
du även samrådsunderlaget och mer information om 
ansökningsprocessen. Du är också välkommen att 

ko n takta oss på telefo n. 

Vi ses i Gryaabs lokaler på Norra Fågelrov" en 3, 

Göteborg. Sista anmälningsdag är 8 se em 

¡örlandabyggservice.se 
Badrum, Atterfallshus, tillbyggnad, 
garage, takomläggning. fönster 
och fasadbyten. ROT-avdrag 
Ring Andreas 0701-488394 

Seniorjobb i Väst 
Hantverk, murning, kakiing, 
klinkers, målning, tapetsering, 
trädgård, städning, kök, elinst. 
m.m. Godkänd för F-skatt, ROT 
och RUT avdrag. 0703-748070. 

Hyr65Plus-i Väst 
Använd ROT- o RUT-avdraget. 
Bygg, måleri & tapetsering, golv, 
mur- & putsarbeten , el-behörighet, 
städ, trädgård och trädfällning m 
behörighet. T. 0738-140457. 

Ont i kroppen? - 
Ryggsmärta, ledvärk, ischias, 
huvudvärk, arbetsskador. 
Osteopat Anna Svensson 
Tel. 0707-992327 
Hälsan i Centrum Kungälv 
www.osteopatkliniken-annas.com 

Djur 
Hundrastning i Kungälv5- 
området. Hundpensionat i hemmet. 
i Västerlanda. Ring Stina på 
0709-562656, www.doggiedog.se 

Diverse 

Kvinnojouren 
Vändpunkten 
Kungälv - Ale 

ACCEPTERA ALDRIG 

Psykisk eller fysisk 

Misshandel! 

Ring 0303-249 250 

Bortsprungen katt 
Signe har tatuering i örat K. 8999, 
försvunnen från stall Herkules i 
Kareby sedan za juli. Om du vet 
något, ring 0707-871847 eller 
0707-528008 

Resor 

BUSSRESOR 
Från Stenungsund - Kungalv 

Phantom of the O 
med Peter Jöback. '" 149!i:': 
Cirkus Stockholm 30/9 - 1/10 

centralt hotell, frukost, BRA biljett 

Stockholms-Weekend 30i9-1/1 O 
Bussresa, hotell, frukost. 1495:- 
Endast bussresa tlr 800:- 

ÂBERGS RESOR 0325-717 02 
E-post abergsresor@holrnail.com 
facebook.comlabergsresor 

Fastigheter & Bostäder 

Var ute i god tid! 
Snart trycker vi nästa års !<:ataloger. 

Bortskänkes 

Kultur & Nöjen 

Mån 12 sept klI8:30 för ideella.organisationer 

Tis 13 sept klI8:30 för närbo de och allmänhet 

Fyllnadsmassor 
Fyllnadsmassor bortskänkes inkl 
transport, ea 70 kbm, jord, grus 
och lera, leverans under sept-okt, 

0707-627459. 

Kultur & Nöjen 

LOGDANS 
Gårdsmweet, Åkessons Loge 

Bodane Brâlanda : 0521-37075 

Lörd 27/8 kl 20-24 

~~ I HILLTONS~t 
/œIfekorg. 1 gammal, 4 moderna ,.,....,.! 

Hitta Doris 3D Hitta Doris 2D Textad i} 

Fre 26 aug 16.45 Sän 28 aug 16.30 
Lär 27 aug 15.00 Tis 30 aug 19_00 
Sän 28 aug 14_15 
Florence 

Free State of Jones 
Sän 28 aug 19_00 

Fre 26 aug 19_15 Ons 31 aug 19.00 Mån 29 aug 19.00 
Livet efter dig 

Suicide Sguad 3D Tor 1 sep 19.00 
Lär 27 aug 20.00 

Bad Moms 
Lär 27 aug 17.30 

Hitta Doris 20 

Lär 27 aug 12.30 
Sän 28 aug 12.00 

_ kungälvs teateñörening 
::::: EN DEL AV RIKSTEATERN 

') 
Soppteater 

LÄNGE LEVE LAILÄ 
Skandiateatern 

Historien om Laila Westersund eller "Yrvädret 

från Trollhättan'; som med sin humor banade väg för 

kvinnors komiska utveckling och status i Sverige. 
Me_dverkande. Birgit Carlstén, Carina Perenkranz 

och Gunnar Palm 

Kvarnkullen, 

Stora salen 

Fredagen ~en 16 sep 

kl 12.00 

] 

I 
Publik max 160 personer. 

Föreställningens längd cirka 1 tim 45 min inklusive tid 

för måltid. Förtäring: Soppa, bröd, lättöl/vatten, kaffe och 

kaka. Biljetter á 225:- i förköp på Biblioteket, Mimers 

Hus, 0303-23 82 02_ Rabatt: 50:-/scenpass. 

Arr: Kungälvs Teaterförening och Kungälvs kommun 
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LERUM 

- - y 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 

.LERUM 

Et Rotary 
Lerum 

Aludden 
Fredag 26 aug kl 8.00 

Cykeltrial 

Joacim Nymann 

www.lerumaspenrk.se 

Odd Fellowgården 
Tisdag 30 aug kl17 

Segla på lika villkor 

'Stefan Ericson 
www.rotarv.se/lerum 

D EFTERLYSNING 

Maja försvann från 
Nabbenvägen Björboholm 
2/5. Maja är döv: Hittelön 
utbetalas på 3000:- 
0736-24 51 50 dygnet runt. 

flyktingarna - bakgrunden och läget idag 

tidigare Sveriges Radios korrespondent 

en bakgrund och en nulägesbeskrivning 

v situationen i grannländerna, av stormakternas 

åder och vad detta kan betyda för framtiden. 

Lerums bibliotek, onsdag 31/8 kl. 19. 
Välkommen! 

ämtas 

platser! 

31/8 

=Studleförbundet Y Vuxenskolan 

»SÄUES 

D HYRE$MARKNAD 

SKÖTSAM TJEJ, 
27 AR· 
med liten hund, fast 
anställning. Söker litet 
hus, stor 1 :a eller liten 
2.a i Lerums kommun. 
Maxhyra 5.000krfmån. 
Ref. fin-nes. T 0723-118 599 

BOSTAD 4 RUM 
SOKES 
2 tjejer, 2 barn varannan 
v. söker bostàd i Gråbo 
m omnejd. Fastanställda. 
0707354047 

LÄGENHET SÖKES! 
. Skötsam kvinna söker 
lägenhet alt stuga. Max 
hyra 8500krfmån. 
Mvh petban@live.se 

. VATTENPALATSET 
LERUM 
Presentkort på 2755:- till 
Vattenpalatset säljes för 
2400:-. Ring Andreas 
0703299502 

HUSBILSPLATS 
Hela året under tak. Mått: 
H3m, L7,5m. Tillgång till 
underhållsel. 
Tel:0707-626067 

KONTORSLOKALER 
i AGITAR huset Stenkullen 
uthyres. Del i lunch- och 
konferensrum. Bra läge, 
nya moderna lokaler, 
bredband, P-plats och 
skyltläge, handikappvänligt 
Tel. 0708-84 24 50 

DDIVERSE 

VaRMFÖRRAD 
SOKES 
Varm vinterförvaring till 
husbil sökes. Porthöjd ca 
3.55m längd 9m 
Ring Niklas 0709-660250 

»KÖPES 

BILAR KÖPES KONTANT 
Helst årsmodell 2000- 
2015 kontant. 
Även bilar med mindre 
def.& obesiktigade. 
0708- 11 0231 

VINTERFÖRVARING 
BAT 
Söker vinterförvaring till 
mindre motorbåt på släp. 
T.0704-093 140 

o •• 

BlABAR - liNGON 
Bärbilen kommer varje måndag 18/7 - 26/9: 
Alingsåsparken 10.30, Flada pizzerian vid jvg 11.30, 
Gråbo intill Bolist 12, Lerum k:a 12.30, 
Partiliebohallen P 13.15, Landvetler ishaIl17.30, 
Härryda hembygdsg 18, Hällingsjö Statoil18.30. 
För mer info - se hemsidan! 
070-298 39 40 (Ingen förbestålln . 

lERUMS TIDNING 

- Vi har veteraner i Lerum, Floda & Gråbo som är 
redo att hjälpa dig! Ring Birgitta 0302-375 44 

'ijè,j,éll:rtbilJl 
'(It.t·Ii·' 

ª
J 

~

- . ./~- e ® 

J I • '1e.TE~Ito,.ÑP()ot.e.Ñ 
www.veteranpoolen.se 

DKÖPES 

AKUT BILBEHOV 
Från -00 och uppåt. Allt 
av intresse, även långmil, 
något defekt ej hinder. 
Kontant betalning. 
Hämtas 0704-33 35 06. 

Totalentreprenad 
på badrum 
Innehar alla behörigheter 

35 års erfarenhet ALLA SLAGS BILAR 
KÖPES. 
Allt av intresse årsm. 98- 
13, äv. ngt def. Bra bet. 
Hämtas.076-2453773. 

I 

info@affeskakel.com 
Tfn 0703-344964 

)t UTBILDNING & kurser 

Studiefrämjandets Jägarskola 
originalet sedan 1985 

»KUNGÖRELSER 

Mån 12 sepdd 18:30 för ideella organisationer 

Tis 13 sept kl18:30 för närboende och allmänhet 

_LGryaab 

Välkommen på samråd om 
Ryaverkets nya miljötillstånd! 
Enligt 6 kap 4 § i miljöbalken bjuder Gryaab in till 
samrådsmöte för att diskutera ansökan om förnyat 

miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket. 

Just nu planer vi inga större förändringar av renings 
verket, utan målet är att modernisera nuvarande 
tillstånd enligt miljöbalken. . 

På gryaab.se anmäler du dig till samrådet. Där hittar . 
du även samrådsunderlaget och mer information om 
ansökningsprocessen. Du är också välkommen att 

kontakta oss på telefon. 

Vi ses i Gryaabs lokaler på Norra Fågelrov" en 3, 
Göteborg. Sista anmälningsdag är 8 se m e 

k 
allvar. Det visa 
l cancerform. 

SIDORNA2-3 

I 

Foto: PER ANGER 

,Olofstorp 

•• 

~FF 
'hurmangór 

Fl energi berättar hur du 
la på och hur man får sin 
nåtet. BeI1Íl SVensson. 
1äggning' hemma hos sig. 

I 
ta... 

• lerum energi 

I 
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PARTILLE TIDNING TORSDAG 25 AUGUSTI2016 25 

Väg 535, delen Âstebo-Bårhult, 
Partille OtP Härryda kommuner 
Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller 

förslag på ombyggnad av väg 535 till mötesfri fyrfåltsväg 

på delen Astebo- Bårhult, Partille och Härryda 

kommuner. 

Nytt leende. Nytt liv. 
Hjälp oss operera fler barn med läpp-, kök- och gomspalt. 

Sms:a SMILE till. 72 980 så bidrar du med 100 kr. 

Välkommen på samråd om 
Ryaverkets nya miljötillstånd! - 
Enligt 6 kap 4 § r miljöbalken bjuder Gryaab in till 
samrådsmöte för att diskutera ansökan om förnyat 

miljötillstånd för verksamheten vid Ryaverket. 

Just nu planer vi inga större förändringar av renings 
verket, utan målet är att modernisera nuvarande 
tillstånd enligt miljöbalken. 

På gryaab.se anmäler du dig till samrådet. Där hittar 
du även samrådsunderlaget och mer information om 
ansökningsprocessen. Du är också välkommen att 

kontakta oss på telefon. 

Vi ses i Gryaabs lokaler på Norra Fågelrova en 3, 
Göteborg. Sista anrnälningsdag är 8 se em e 

Mån 12 sept kl 18:30 för ideella organisationer 

Tis 13 septkl18:30 för närboencle oro allmänhet 

Skriftliga synpunlrter lämnas till och med 7 oktober, 

"6\) \It TRAFIKVERKET 
Granskning av vägplan 

~Gryaab 

Granskningstid: 24 augusti-14 septemberzüìë. 

Plats för handlingar: Trafikverket, Kruthusgatan 17,. 

Göteborg. Partille kommun, Gamla Kronvägen 34, 

Partille. Härryda kommun, Råda torg, Mölnlycke. 

Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.sej 

vag535delen-astèbo-barhult. 

Synpunkter: Skicka dina synpunkter via vår hernsida 

eller investeringsprojekt@trafikverket.se alternativt 

Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 

810,78128 Borlänge senast den 14 september 2016: 

Ange diarienummer TRV 2013/83277. 
GryaabAB Jobbar - r etìrenare havoch ett mer hållbart samhållel Gryaab 

¡11er efta" rdens första f_~nìn~§ve¡:K, R¥ilverket. Vi samlar in och 
behandlar a1l10ppsv~tten från våra sju ägarkornmuner i Goteborg~reg¡onen. 

Gryaa\>.t;a, SO. alle4- 40'2 14 GIIIeb<lt¡) 
t I4>ft¡n03l~ 7400l1nfo@r 

Mer information: Carina Jonasson, projektledare, 010- 

124 26 33 eller carina.jonasson@trafikverket.se. 

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 

långsiktig planering av det samlade transportsystemet. 

www.trafikverket.se 

AMNESTY J( 
INlIRNAnONAL ~ 

pg 9002 22-1 Operatìon@Smile 
. '-::::Y ANVÄND DIN YTTRANDEFRIHET 

Stöd Amnesty på PG 90 00 72-0. TIllsammans &ör vi skilloild! www.amn!SlJ.sr 

PERSONAL 
;tyruds tjänster är stor och vi 
rsonal till våra borriggar. 
as framför allt erfarna, 
rare, men också personer med 
I entreprenadmaskiner och 
m och energi att lära nytt. 

ud.se/jobba-hos-oss 

styrud.se! 

Project Manager - Product Development 
g, löner, upprättande av bokslut, 
__ ~.~I_.,., .... l,,~ro.eo.J.}4._~ ... _: ~~.~~ _ 
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PROTOKOLL 
UPPDRAG 

Gryaab beställarstöd 
UPPDRAGSLEDARE 

Karin Alenius 
 

2015-12-04 

UPPDRAGSNUMMER 

1355032000 

UPPRÄTTAD AV 

Anna Thyrén 
 

 

PLATS Gryaab  2015-02-04 TID 11.30 – 
14.00 

NÄRVARANDE Cecilia Niklasson Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län (tillsyn) 

LST 

Anita Harri Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län (prövning) 

LST 

Anna Schultz Miljöförvaltningen (tillsyn 
avloppsledningar) 

MFV 

Adam Ridelius Miljöförvaltningen (tillsyn avlopp) MFV 
Jan Mattsson  Gryaab (proj.led) Gryaab 
Anders Åström Gryaab (VD) Gryaab 
Susanne Tumlin Gryaab (utv. Ing) Gryaab 
Karin Alenius Sweco Sweco 
Anna Thyrén Sweco Sweco 
 

 

Informationsmöte ang. Tillståndsprövning av Ryaverket, Gryaab 

Anders Åström och Jan Mattsson från Gryaab hälsar alla välkomna och en kort presentation av 
samtliga deltagande skedde.  

Gryaab avser att söka nytt tillstånd för Ryaverket i Göteborg. Detta möte syftar till att informera 
om Gryaabs planer samt stämma av upplägg, samrådskrets samt kommande utredningar. Detta 
möte är inte tänkt att vara det formella samrådet.  

Presentationsmaterialet från dagen finns som bilaga till detta protokoll.  

Dagordning 

• Välkomna  

• Presentation av deltagare 

• Vad ansökan avser 

• Identifierade utredningar 

• Avgränsningar 

• Tidplan 

• Samrådskrets 

seannm
Textruta
Bilaga 3

seannm
Textruta
2015-12-04

seannm
Linje
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• Samrådsmöten 

• Samrådsunderlag 

Jan och Karin Alenius fortsatte sedan informationen enligt dagordningen ovan.  

Vad ansökan avser 

Ansökan kommer att  omfatta en omprövning av Ryaverket inkl. slamhanteringen på Ryaverket.  
Det kommer i stort sett vara befintlig verksamhet som ansöks för på befintlig fastighet. Framtida 
dimensionering kommer att bl.a. anges i personekvivalenter (pe) med utgångsläge att kunna 
klara belastningen för 2030.  

Utgångsläget kommer även att vara att befintlig utsläppspunkt ska behållas.  

Alla tunnlar som ägs av Gryaab ingår i prövningen men ledningsnäten i anslutna tätorter 
kommer inte att sökas för.  

Villkor kommer att  anges som begränsningsvärden.  

Länsstyrelsen (LST) –max GVB är inte en helt optimal parameter. Gryaab bör tänk igenom hur 
yrkanden gös och hur denna parameter bör hanteras. Det är en parameter som är svår att 
genomföra tillsyn på. Det kan vara bättre att ange ett maximalt årsvärde. 

LST  - Myndigheten kommer att be Gryaab att i miljörapporten lämna in en ny omräkning av 
max GVB som baseras på nyligen framtagen beräkningsrekommendation från 
Naturvårdsverket. 

Recipientutredningar 

För ca 1 år sedan genomfördes ett möte med Cecilia Niklasson på LST där ramar sattes för 
recipient utredningarna. Upphandlingen av utredningarna är delvis påbörjade.  

• Litteraturstudie av genomförda undersökningar i närområdet – bottenfauna, 
näringsämnen, miljögifter, fintrådiga alger, etc.  

LST – ta med även planktonalger i denna utredning. Även bottenfauna bör studeras 
inom spridningsområdet. Beakta även älven då spridning kan ske in i älven med 
saltkilen. Referens Rönnängs ARV. 

Gryaab –Förslag på geografisk avgränsning för utredningarna är de mätstationer som 
ingår i Bohuskustens vattenvårdsförbunds provtagningsprogram, dvs. upp till Åstol och 
ner till Valö. Utredningar visar att strömmarna från älven går huvudsakligen mot norra 
skärgården. Punkten i Stenungssund bedöms inte vara relevant då den ligger inne i 
viken och störs av industrin.  

Gryaab har haft en årlig belastningsökning med ca 1-1,5%.  

LST – Avgränsa litteraturstudien efter de gränser som identifierades i spridning-
sberäkningarna. För kommande utredningar bör området som utreds begränsas av 
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spridningsberäkningen vid maxbelastningen för den sökta verksamheten. Använd utsjö 
punkter istället för Stenungssund. 

• Utvärdering och uppdatering av spridningsmodell  

• Utvärdering av alternativa utsläppspunkter 

Gryaab - En spridningsberäkning kommer att göras. Valö blir en referens station. Var 
ska den geografiska avgränsningen göras? 

LST –Utred olika alternativ för utsläppspunkten - hitta den bästa platsen för 
utsläppspunkten – vad blir spridningseffekterna (tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt 
bäst). Ett av alternativen till utsläppspunkten bör vara i södra skärgårdens kustvatten 
tex. Vinga. (Vattenmyndigheten). Ta även med punkt i norra skärgården.  
Önskan om en utredd punkt i södra skärgården baseras på text i VISS. Kontakta 
Jessica Öberg/Anna Dimming på vattenavdelningen på LST i Göteborg för underlag till 
detta ställningstagande i VISS. Över en standardavvikelse är en bra gränsdragning för 
effekter av påverkan. 

En separat redovisning/avstämning när spridningsberäkningarna är klara föreslogs ske 
med  LST, miljöförvaltningen. Spridningsberäkningarna ger stöd för val av vilka platser 
som bör utredas vidare för ev. ny utsläppspunkt. 

• Karaktärisering av utgående avloppsvatten  

Gryaab – Gryaab följer mallen för karakterisering av industriella avloppsvatten (KIU)  -  
är det något annat som bör beaktas? 

LST – Tar gärna en diskussion om vilka parametrar som är berörda då det finns 
parametrar som är mindre lämpliga. Verksamhetsutövaren har mycket kompetens 
själva och vad som är rimligt men stäm gärna av med LST innan start. 

• Fiskens hälsa/status i recipienten  

En sammanställning finns klar över kända förhållanden i recipienten. Cecilia har fått den 
men den biläggs även detta protokoll så alla övriga på mötet (LST och MFV) får tillgång 
till den.  

LST – Det kommer att krävas en utredning kring olika reningstekniker i prövningen. En 
skälighetsbedömning baserade på ekonomi, miljö och teknik avgör vad som bedöms 
rimligt för Ryaverket.  

Övriga utredningar 

• Dimensionerade belastning 

• Förutom pe även BOD7, fosfor och kväve. 

Den dimensionerade belastningen baseras på bedömningar och beräkningar för 2030.  
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• Tillskottsvatten 

Gryaab har rådighet över Ryaverket och tunnlarna och det tillskottsvatten som kommer i 
tunnlarna Bedömningen är att det till tunnlarna läcker in  
ca 4 miljoner kubik/år och att det totala tillskottet med ledningsnäten i kommunerna 
inkopplade är ca 70 miljoner kubik/år. Mätning sker i de kommunala 
anslutningspunkterna, 6 st.  

Det finns en vattendom från 1976 som reglerar bl.a. spädning av bräddat avloppsvatten 
till minst trefaldig utspädning i Göta älv och med minst femfaldig utspädning i Säve och 
Mölndalsån. Vattendomarna kommer att beaktas i ansökan. Fler vattendomar finns med 
den från 1976 är summerande.  

LST – Det är viktigt att i ansökan ta med tillskottsvattnet. Beskriv även anslutande 
ledningsnät i övriga kommuner och visa på hur Gryaab jobbar med förbättringsåtgärder. 

Osäkerhet råder kring vem som har ansvar för att åtgärda ledningsnät för att minska 
tillskottsvattnet ute i de kommunala ledningsnäten. LST tar med frågan och diskuterar 
med sina jurister. Återkommer med svaret.   

• Alternativa tekniker, BMT 

I ansökan kommer det ske en redovisning av tekniska möjligheter till ytterligare rening 
av fosfor, BOD, kväve och organiska mikroföroreningar 

LST: Följande värden ska bedömas (som begränsningsvärden): 

BOD7: 8, 6 och 4 mg/l (årsmedelvärde) 

Kväve: 8, 6,4, 2 och 1 mg/l (årsmedelvärde) 

Fosfor: 0,20, 0,15 och 0,10 mg/l (årsmedelvärde) 

Redovisa miljömässigheter, tekniska och ekonomiska aspekter som sedan avgör hur 
LST ser på skälighetsbedömningen.  

Sweco – Mätosäkerheten (analys –och provtagningsnoggrannhet) spela in vid dessa 
låga halter varför begränsningsvärden med hög mätnoggrannhet kan vara 
missvisande..  

Gryaab – Avstämning bör ske mot beräknade resultat i de pågående prövningarna för 
avloppsreningsverken i Stockholm. Framkommer det att utredningarna och åtgärderna 
är orimliga  bör detta undvikas vid prövningen av Ryaverket.   

MFV – Har företaget funderat på effekterna vid höga flöden och den hydrauliska 
belastningen? BMT kan vara att rena allt inkommande avloppsvatten, det måste inte 
vara att skruva på detaljer. Önskemål om att detta belyses tydligt i ansökan. 

Gryaab – Vi vet vad resultaten kan bli med 100% rening och hur den partiella reningen 
ser ut. Sidoströmmarna får en stor påverkan på total utsläppen. Ingen möjlighet att klara 
de lägre kraven om inte allt vatten renas till 100%. 
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• Markföroreningar kommer att redovisas i ansökan 

• Dagvattenhanteringen kommer att redovisas i ansökan 

• Vattenverkslam kommer att redovisas i ansökan.   
En utredning pågår tillsammans med Kretslopp och vatten i Göteborg. Alternativet till att 
skicka slammet till Gryaab är lokalbehandling vid de kommunala vattenverken.  
Beslut om framtida hantering kommer att redovisas i ansökan. 

LST –Även hanteringen av lakvatten från deponierna i Göteborg (Tagene, 
Brudaremossen och Sörmossena) ska med i ansökan. 

• Risker kommer att beskrivas i ansökan och baseras på den Hazop som pågår vid 
Ryaverket. 

• Uppströmsarbete 

Det arbetssätt som Gryaab genomför för uppströmsarbete kommer redovisas i ansökan. 

• Energi- och kemikalieanvändningen kommer att belysas 
Gryaab ingår i en referensgrupp tillsammans med IVL, de större avloppsreningsverken i 
Stockholm m.fl. där energi- och kemikalieförbrukning har hanterats.   

LST – Ev. går gränsen för mängderna kemikalier som hanteras på Ryaverket över  
nivåerna i Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251, 20 kap). 

• Klimatanpassningsplan med energianvändningsplan/energieffektivisering har 
genomförts på Gryaab och kommer att redovisas i ansökan. 
En storskalig energikartläggning genomfördes för några år sedan. 

• Lukt 

LST –Lukt behöver beskrivas i ansökan. 

Gryaab – Underlaget kommer att ske baserat på den omfattande utredning som gjordes 
genom Bukt med lukt.  

Avgränsningar 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Miljökvalitetsnormerna kommer att belysas i ansökan. Dock finns osäkerhet om vilka 
MKN som behöver beaktas.  

LST – Miljöprövningsdelegationen (MPD) hos LST kommer att kräva in redovisning av 
påverkan på relevanta kvalitetsfaktorer (enligt Bremen domen). Dvs. näringsämnen, 
klorofyll, biovolym på planktonalger, bottenfauna och makroalger. Kemisk status 
redovisas i förhållande tii eventuella prioriterade ämnen som används vid Ryaverket 
samt förekomst i tillförseln (uppströmsarbetet). 
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Särskilt farliga ämnen – dessa är aktuella på samma sätt som de prioriterade ämnena. 
Dvs Gryaab ska redogöras för om de används vid Ryaverket samt det uppströmsarbete 
som utförs avseende dessa ämnen. Beakta även om det finns föroreningar i de 
kemikalier som används i reningsverket på Ryaverket.  

• Vattenförekomster   

Utsläppspunkten från ett reningsverk kommer att medföra påverkan i vilken 
vattenförekomst utsläppspunkten än landar. Avloppsvatten kan renas till viss grad och 
utsläppspunkter kan flyttas men avloppsvattnet från Ryaverket kan inte stoppas.  

• Syrhåla 

En ansökan avseende verksamheten vid Syrhåla kommer att påbörjas i samband med 
att ansökan för Ryaverket lämnats in.  
Det pågår en utredning kring befintlig avvattningsutrustning vid Syrhåla och hur fortsatt 
hantering ska ske. Befintlig utrustning behöver bytas ut. En förstudie kommer att 
genomföras under första delen av 2016 avseende nyttan av avvattningsutrustningen 
och ev. annan teknik. Gryaab återkommer till LST med frågeställningen om hur ev. 
förändring ska hanteras juridiskt, genom anmälan eller ny ansökan.  

Tidplan 

• Utredningar relevanta för ansökan   nov 2015 - sep 2016  

• Samrådsprocess   dec 2015 - juni 2016 

• Samrådsunderlag   jan 2016 - april 2016 

• Teknisk beskrivning    jan 2016 - dec 2016 

• MKB     juni 2016 - april 2017 

• Ansökan   april 2017 – maj 2017 

• Ansökan lämnas in    juni 2017 

• Beslut    tidigast årsskiftet 2017/2018 

• Ev. överklagande process  2018- 

 

Samrådsmöten planeras att genomföras under maj månad 2016. 

LST – 12 månader från komplett ansökan då prövningen av Ryaverket är en så omfattande 
ansökan. Tidigast beslut sommaren 2018. 

LST – Yrka på att tillståndet får tas i anspråk, Verkställighetsförordnande, innan överklagande 
tiden passerat. Miljöbalken 22 kap 28§. 
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Samrådskretsen 

Som samrådskrets föreslås följande: 

• Länsstyrelsen  

• Miljöförvaltningen i Göteborg Stad  

• Övriga myndigheter; Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, MSB – 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

• Organisationer; Naturskyddsföreningen, Ornitologiska föreningar m.fl.  

• Närliggande verksamheter  

• Närboende  

• Ägarkommunerna  

LST – Även Trafikverket tas med för eventuella synpunkter på transporter av tex. slam och 
kemikalier på allmänna vägnätet. När det gäller organisationer bör även fiskeföreningar som 
tex. sportfiskarna tas med. För övriga intressenter se på spridningsberäkningarna vilka 
påverkas av strömmarna.  

LST - Ev. möte med övriga kommunala miljöförvaltningar där tex. tunnlar finns; Lerum, Härryda 
m.fl. Även kommuner med mottagningsstationer för externt slam bör samrådas med. Kan för 
detta även innebära att närboende till dessa kan behöva samrådas med.  

Samrådsunderlag 

Samrådsunderlaget kommer att vara en kortare version av ansökan och beskriva  planerna för 
framtiden och vad kommande ansökan kommer att omfatta i form av avgränsningar, lokalisering 
etc. 

 

 

Sekreterare    Godkänt av 

Anna Thyrén   Jan Mattsson 

 

 

 



gryaab.se

Nytt miljötillstånd
för Gryaab 

Informationsmöte 4 december 2015



Dagordning
• Presentation av deltagare
• Vad ansökan avser
• Identifierade utredningar
• Avgränsningar
• Tidplan
• Samrådskrets
• Samrådsmöten
• Samrådsunderlag



Vad avser ansökan?
• Omprövning av Ryaverket inklusive slamhanteringen på Ryaverket
• I stort sett befintlig verksamhet
• Befintlig fastighet
• Befintlig utsläppspunkt
• Alla tunnlar, men inte ledningsnäten i anslutna tätorter
• Framtida dimensionering i pe för 2030 
• Begränsningsvärden



Recipientutredningar
• Litteraturstudie av genomförda undersökningar i närområdet –

exempelvis bottenfauna, näringsämnen, miljögifter och 
fintrådiga alger (Marine Monitoring) Bild 15

• Utvärdering och uppdatering av spridningsmodell (DHI) 
Aktuella frågeställningar?

• Utvärdering av alternativa utsläppspunkter (DHI)
• Karaktärisering av utgående avloppsvatten 
• Fiskens hälsa och status i recipienten 

Identifierade utredningar



Dimensionerande belastning
• Fastställa dimensionerande belastning
• Tillskottsvatten från tunnlar
• Tillskottsvatten från kommuner
• Genomgång av befintliga vattendomar avseende tunnlar

Identifierade utredningar



Alternativa tekniker, BMT
• Redovisning av tekniska möjligheter till ytterligare rening av 

fosfor, BOD, kväve och organiska mikroföroreningar
• Ekonomisk och miljömässig skälighet av ovanstående 

inklusive LCA

Identifierade utredningar



Övrigt innehåll i ansökan
• Markföroreningar, sammanställning av genomförda 

undersökningar
• Dagvattenhantering, sammanställning
• Vattenverksslam
• Riskanalys, Hazop-analys av hela verksamheten
• Uppströmsarbete, redovisning av arbetssätt
• Kemikalieanvändning
• Energianvändning

Identifierade utredningar



Avgränsningar
• MKN avseende ekologisk  status (näringsämnen, klorofyll, 

biovolym på planktonalger, bottenfauna, makroalger, 
miljögifter) Bild 15

• MKN avseende kemisk status
• Särskilt förorenande ämnen
• Nytt tillstånd för Syrhåla hanteras efter att Ryaverkets 

ansökan lämnats in



Grov tidplan
Utredningar relevanta för ansökan nov 2015 - sep 2016 

Samrådsprocess dec 2015 - juni 2016

Samrådsunderlag jan 2016 - april 2016

Teknisk beskrivning jan 2016 - dec 2016

Miljökonskvensbeskrivning (MKB) juni 2016 - april 2017

Ansökan april 2017 - maj 2017

Ansökan lämnas in juni 2017

Beslut tidigast årsskiftet 2017/2018

Eventuell överklagande process 2018 -



Samrådskrets
• Länsstyrelsen 
• Miljöförvaltningen i Göteborg Stad 
• Övriga myndigheter: Naturvårdsverket, HaV och MSB
• Organisationer: exempelvis Naturskyddsföreningen 

och ornitologiska föreningar
• Närliggande verksamheter 
• Närboende 
• Våra ägarkommuner 



Samrådsmöten
• Tillståndsgivande myndighet inklusive Göteborg stad 

och miljöförvaltningen
• Ägarkommunerna och tekniska delegationen
• Naturskyddsföreningen, närboende och allmänheten
• Eventuellt närliggande verksamheter
• Övriga samrådspartners (exempelvis myndigheter och 

organisationer) informeras endast skriftligen



Samrådsunderlagets innehåll
1. Administrativa uppgifter
2. Inledning inklusive bakgrund och förutsättningar
3. Lokalisering inklusive alternativa lokaliseringar
4. Recipienten
5. Miljöpåverkan och resurshushållning
6. Innehåll i kommande MKB
7. Samrådsprocessen
8. Preliminär tidplan



Diskussion



Bohuskustens vattenvårdsförbund

Mätstationer
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MINNESANTECKNINGAR  
UPPDRAG 
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11.30 

NÄRVARANDE Jan Mattsson Gryaab Gryaab 
Anders Åström Gryaab Gryaab 
Christin Eriksson DHI DHI 
Hanna Corell DHI DHI 
David Börjesson Marine Monitoring MM 
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Anita Harri Länsstyrelsen LST 
Cecilia Niklasson Länsstyrelsen LST 
Anna Thyrén Sweco Environment Sweco 
 

KOPIA TILL Karin Alenius Sweco Environment Sweco 
 

 

Avstämning Gryaabs tillståndsansökan för Ryaverket - recipient 
Avstämningsmötet syftar dels till att för Länsstyrelsen kort redovisa läget i 
recipientutredningarna avseende tillståndsprövningen av Ryaverket och dels diskutera fortsatta 
undersökningar.  

Presentationer från DHI och Marine Monitoring (MM) biläggs minnesanteckningarna. 

Spridningsmodell och hydrografi, DHI 

Hanna Corell och Christin Eriksson redogjorde för DHI´s inledande arbete med modellering för 
Ryaverkets bidrag av kväve och fosfor till Göta älv och de närmaste vattenförekomsterna. 

En första modellering är gjord med Valö som referenspunkt och ingångsdata för Ryaverkets 
utsläppsnivåer och flöden för juni 2014. Resultatet visar på en spridning i ytan ut mot älvens 
mynning. På djupare nivåer (3 och 6 m) sker spridning uppströms älven.  

Kommentar LST: Bra med fokus på Ryaverkets bidrag. Dock bör en mer representativ månad 

väljas för att få ett värsta scenario. Viktigt även att få med en totalbild över hur långt ut 

spridningen blir. Valö kan användas som referenspunkt.  
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Litteratursammanställning, Marine Monitoring 

David Börjesson och Sandra Andersson redovisade kort den litteraturstudie som gjorts 
avseende olika provtagningar i de 19 vattenförekomsterna som ligger längs med västkusten, 
från Älgöfjorden i norr till Kräklingeområdet i söder.  

I litteratursammanställningen konstateras att det skett ett flertal undersökningar/provtagningar 
inom de olika vattenförekomsterna men att alla provtagningar inte är genomförda för att kunna 
fungera som underlag i bedömning av kvalitetsfaktorerna. Detta kan medföra att MKN kan 
nedgraderas i bedömningen utan att för den skull vara i den klassning de hamnar i. 
Bedömningen extrapoleras sedan för angränsande vattenförekomster. 

För att kunna beskriva påverkan från Ryaverket behöver de verkliga förhållandena undersökas 
och representativa prover behöver uttas så att bedömningen mot kvalitetsnormerna kan ske på 
ett korrekt sätt. MM avser inte att göra en klassning av vattenförekomster utan vill bara göra en 
korrekt bedömning om hur påverkad bl.a. bottenfaunan och makroalgerna är. 

Kommentar LST: I rapporten saknas: 

 den rapport som Golder gjort åt Bohuslänsvattenvårdsförbund avseende miljögifter från 

2011. Kommentar MM: har tittat på litteratur för miljögifter från 2012. Gryaab skickar 

över Rambölls rapport om miljögifter mellan åren 1990-2011. 

 de flygbilder som finns över fintrådiga alger. I rapporten påstås att detta saknas men de 

finns hos LST eller Bohusläns vattenvårdsförbund. Kommentar MM: Så väl LST som 

Göteborgs Stad och vattenvårdsförbundet har sagt att dessa foton inte finns. 

LST: Stämmer av detta en gång extra. 

Fortsatta undersökningar och utvärderingar 

Med grund i DHI´s modellering i spridning av utsläppen föreslås att MM gör en bedömning om 
vilka vattenförekomster som det kan vara aktuellt att göra undersökningar i. Troligt utfall är 
Björkö-, Dana- och Asperöfjord. Området kring Öckerö kan vara påverkat av utsläpp från 
Öckerö avloppsreningsverk och provtagning där kommer inte ge rätt svar på Ryaverkets möjliga 
påverkan. Rivöfjord bedöms som starkt påverkat pga. av bl.a. hamnverksamheten och andra 
verksamheter och provtagning där utesluts. Området norr om Öckerö är påverkas av 
utströmning av Nordre älv m.m. och utesluts också. 

Bottenfaunaundersökningen planeras att ske under maj månad samtidigt som en nationell 
provtagning sker längs kusten. Undersökning av makroalger, ålgräs m.m. kommer att ske under 
juli/aug. 

Provtagning i Göta älv är önskvärt så modelleringen visar påverkan uppströms. Här är det dock 
intressantare med provtagning avseende kemiska och fysikaliska faktorer.  

Nästa steg:  

 DHI letar efter en representativ månad mellan åren 2013-2015 och gör en ny 
modellering för att se hur spridningsbilden ser ut då.  
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 DHI fortsätter även sitt uppdrag att kartlägga de kemiska och fysikaliska 
förutsättningarna/påverkan i vattenförekomsterna. 

 Gryaab/MM sätter samman ett detaljerat förslag på hur de olika provtagningarna bör 
ske och varför. Materialet skickas till LST som för en diskussion med berörda på 
vattenenheten och de återkopplar så snart de kan.  

 

 

Sekreterare     Granskat av 

Anna Thyrén     Jan Mattsson 



Hej! Det låter rimligt att göra som ni föreslår. Mätning av syrehalterna vid bottenfaunaprovtagningen kan 

utgå.

Hälsningar Anita Harri

Anita Harri
Länsmiljöingenjör

Miljöskyddsavdelningen

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 GÖTEBORG

010-224 54 42
anita.harri@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

� Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se

� Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.

� Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

För att kunna skicka stora handlingar, över 11,5 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en 
inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka 
e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.

Från: Jan Mattsson [mailto:jan.mattsson@gryaab.se] 
Skickat: den 9 maj 2016 13:06
Till: Harri Anita
Kopia: Niklasson Cecilia; Sandra Andersson
Ämne: Ang. Synpunkter på ert förslag till recipientprovtagning

Hej!

Vi (Gryaab och Marine Monitoring) ifrågasätter behovet av att mäta syrehalter i samband med 
bottenfaunaprovtagningen:

Syrehalter i bottenvattnet mäts och har mätts en gång i månaden av Bvvf vid stationerna Älvsborgsbron, 
Skalkorgarna och Danafjord sedan 1990 Dessa mätningar anser vi mer representativa och tillförlitliga än en 
enstaka mätning i samband med bottenfaunaprovtagning. Utvärdering av syrehalterna ingår i DHIs uppdrag 
för tillståndsprövningen.

Resultaten av syremätningarna sammanställs årligen av SMHI i deras Årsrapport Hydrografi som 
sammanställs för Vattenvårdsförbundet. 2013-2015 visar på hög status vid dessa tre stationer.

SV: Ang. Synpunkter på ert förslag till recipientprovtagning
Harri Anita 
till:
Jan Mattsson
2016-05-09 14:10
Kopia:
Niklasson Cecilia, Sandra Andersson
Göm detaljer 
Från: Harri Anita <Anita.Harri@lansstyrelsen.se>
Till: Jan Mattsson <jan.mattsson@gryaab.se>
Kopia: Niklasson Cecilia <Cecilia.Niklasson@lansstyrelsen.se>, Sandra Andersson 
<sandra@marine-monitoring.se>
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Så för att spara tid vid provtagningen föreslår vi att mätning av syrehalter vid bottenfaunaprovtagning utgår.

Hälsningar Jan

Jan Mattsson | Projektledare
Gryaab AB | Projekt och Planering
Box 8984, 402 74 Göteborg | Sweden
Besöksadress: Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg
T: +46 31 64 74 32 | M: +46 705 64 74 32 | Vx: +46 31 64 74 00
jan.mattsson@gryaab.se | www.gryaab.se

Harri Anita ---2016-05-04 14:56:37---Hej Jan! Länsstyrelsen har granskat ert förslag till recipientprovtagning 
och lämnar kommentarer enl

Från: Harri Anita <Anita.Harri@lansstyrelsen.se>
Till: "Jan Mattsson (jan.mattsson@gryaab.se)" <jan.mattsson@gryaab.se>, 
Kopia: Niklasson Cecilia <Cecilia.Niklasson@lansstyrelsen.se>
Datum: 2016-05-04 14:56
Ärende: Synpunkter på ert förslag till recipientprovtagning

Hej Jan!

Länsstyrelsen har granskat ert förslag till recipientprovtagning och lämnar kommentarer enligt 

nedan.

Provtagningen bör omfatta samtliga berörda vattenförekomster, inklusive Göta Älv och Rivö fjord. 

Kompletterande syremätningar i Göta Älv vore önskvärt. SPI och flygbildstolkningar är inte 

nödvändigt i nuläget. Vattenavdelningen framför önskemålet att provtagningen bör utföras under 

flera år för att det ska vara möjligt att bedöma tillståndet för de parametrar som idag inte är 

tillräckligt undersökta i recipienten. Från miljöskyddsavdelningens sida har vi inga invändningar mot 

det, men vi vill ändå avvakta med att ställa det kravet inom den pågående miljöbalksprövningen. Vi 

föreslår att ni börjar med den föreslagna provtagningen år 2016 och så kan vi återkomma längre 

fram till hur ni bör gå vidare.

Nedan följer Vattenavdelningens mer detaljerade synpunkter.

�� De aktuella utredningarna ska kunna ge ett underlag för att se hur Ryaverket påverkar 

recipienten så att inte miljöförhållandena försämras i påverkat vattenområde. Det är därför 

nödvändigt att göra undersökningar som sträcker sig över flera år för att kunna säga något om 

tillståndet för de parametrar som ej finns undersökta tillräckligt i recipienten. Vattenavdelningen 

anser att man bör utföra 2016 års provtagningar även under 2017 och 2018 för att kunna se ev. 

påverkan på kvalitetsfaktorerna bottenfauna, makroalger samt syre i bottenvattnet. Inom BVVFs 

kustkontrollprogram tas växtplankton och biovolym, hydrografi och närsalter, miljögifter i sediment 

och biota samt bottenfauna i flera av aktuella vattenförekomster förutom Stora Kalvsund och 

Björköfjorden där ingen övervakning inom BVVF sker.

�� Eftersom Ryaverkets utsläppspunkt ligger grunt och i nära anslutning till Göta älvs utflöden

av sötvatten så försvårar det för analyser av provtagning av biologiska kvalitetsfaktorer. Området 

innefattar båda marina och brackvattensmiljöer. Dock anser Vattenavdelningen att Ryaverkets 

storlek gör det rimligt att göra undersökningar i alla påverkade vattenförekomster för att få ett 

underlag om tillståndet i miljön. Konsulten har i sina referenser tagit med en undersökning i Nordre 

älvs estuarium som har en liknande miljö där bla parametrarna bottenfauna och makroalger ingick. 
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�� Föreslagets undersökningsområde ska innefatta de mest påverkade recipientområdena dvs 

vattenförekomsten Rivö fjord och även till viss mån Göta älv. Rivö fjord var tidigare ett 

övergångsvatten vilket togs bort 2015 – därför ska den hanteras som en ”vanlig” 

kustvattenförekomst och således ska befintliga standardiserade metoder användas även här trots 

att befintliga metoder inte är helt anpassade till omblandningsmiljöer. I Göta älv visar DHIs 

undersökning att en del av Ryaverkets utsläpp trycker uppströms i bottenvattnet och därför bör 

man även undersöka syrehalterna här.  

�� Rivö fjord var klassat som KMV i den fastställda klassningen från 2009. I den nya ännu icke 

fastställda klassningen 2013 (som man tillsvidare ändå ska förhålla sig till) är den ej KMV men med 

mindre strängt krav i normen. I praktiken blir det ingen större skillnad därför om den är KMV eller 

vanlig vattenförekomst med mindre stränga krav. (Anledningen till att Rivö fjord inte är KMV är för 

att den enligt definiton för kraftigt modifierat vatten ska ha minst 75% ”stört” vatten vilket inte 

stämmer för denna vattenförekomst.) 

�� Vattenavdelningen har inga invändningar på metod och upplägg för makroalger men anser 

att även transekter i Rivö fjord ska utföras i enlighet med övriga aktuell vattenförekomster.   

�� Vattenavdelningen rekommenderar provtagning av endast standardiserad metod 

(bottenhugg) samt kompletterande syremätningar i bottenvattnet i enlighet med konsultens 

upplägg; 5 hugg per vattenförekomst samt syremätningar för varje hugg. Kompletterande 

syremätningar i bottenvattnet i Göta älv vore önskvärt. 

�� SPI ska inte användas i undersökningen då den inte är en standardiserad marin 

undersökningsmetod. Övriga nationella och regionala (samt inom BVVFs kustkontrollprogram) tas 

med bottenhugg maj 2016 och ger således ett ytterligare underlag på några lokaler i det påverkade 

vattenområdet.

�� Följande vattenförekomster anser Vattenavdelningen bör ingå i undersökningen av 

recipienten för bottenfauna; Rivö fjord, Dana fjord, Asperöfjorden, Björköfjorden samt Stora 

Kalvsund. 

�� Flygbildstolkningar är inte aktuellt i nuläget.

Hälsningar Anita Harri

Anita Harri
Länsmiljöingenjör

Miljöskyddsavdelningen

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 GÖTEBORG

010-224 54 42
anita.harri@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

�� Använd e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se

�� Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med 
oss.

�� Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.
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För att kunna skicka stora handlingar, över 11,5 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få 
en 
inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får du enkelt genom att 
skicka 
e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se med begäran om detta.
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Anteckningar vattensamordningsgrupp 22 april 2016 
 
Mötet sammankallas av: Erik Bäck 

Sekreterare: Sophie Rychlik 

Deltagare: 

Anders Söderberg (Grefab), Anna Cognell (SLK), Carin Ström (MF), Edvard Molitor (Göteborgs 

hamn) , Erik Bäck (MF), Ida Eriksson (MF), Inger Kjellberg (KroV) , Jan Mattsson (Gryaab) , 

Klara Eklund (MF), Linnea Lundberg (ersättare för Lena Blom, KroV), Monica Dahlberg (GR 

kommunalförbund) , Märta Kaarle (TK), Niklas Blomquist (SBK), Sophie Rychlik (MF), Ulf Täng 

(FK)  

 

Förhinder (3 st) 

Emil Nilsson (Ponf), Hilde Hagen Björgaas (KroV), Jenny Toth (MF)  
 

 
Presentationer: 
 
Jan Mattsson, Gryaab, presenterar läget för ny tillståndsansökan som del av 
samrådsprocess 
Presentationen bifogas tillsammans med rapporter av intresse: litteraturstudie och rapport 
om fiskens hälsa. Synpunkter/diskussion:  

 Vilka vattenförekomster ska inkluderas i påverkansanalysen: sju till åtta 
vattenförekomster kan vara aktuella. Det kan vara svårt att utreda påverkan längre 
upp i Göta älv. 

 Förslag på organisationer som kan bjudas in till samråd: Naturskyddsföreningen, 
Sportfiskarna, Ren åker ren mat, Vattenråden 

 Ska/behövs påverkan på grundvatten utredas? Det finns en del äldre vattendomar 
som avser tunnlar som ska ses över.  

 Niclas lyfter att SBK ser över det omfattande kontrollprogrammet för 
grundvattennivåer och kommer inte fortsätta mäta punkter som avser enskilda 
verksamheter utan enbart de som behövs för stadsbyggnad. SBK har ingen möjlighet 
att uppfylla krav för enskilda verksamheters behov av kontroll och analys.  

 FK har funderingar kring hur markbehovet kommer att se ut vid nya krav i tillståndet, 
behov av beredskap för plats för ett nytt reningsverk.  

 Bollebygd är eventuellt intresserade att ansluta till Ryaverket. I tillståndet kommer 
det att beslutas om max antal personekvivalenter som kan anslutas till verket fram 
till 2030. 
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Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se

Göteborg 2016-08-18

Kallelse till samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken
Gryaab AB kommer hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ansöka om förnyat tillstånd

enligt miljöbalken för verksamheten vid Ryaverket. På Ryaverket behandlas avloppsvatten

från sju kommuner i Göteborgsregionen. Gryaab avser inte att förändra verksamhet med detta

tillstånd utan endast anpassa nuvarande tillstånd så att det harmonierar med miljöbalken.

På gryaab.se hittar du mer information om tillståndsansökan. Där finns också samråds-

underlaget som beskriver verksamheten, omgivningen och förutsedd miljöpåverkan vid ett nytt

tillstånd. Vill du hellre ha en papperskopia av underlaget får du gärna kontakta oss så hjälper

vi dig.

Samrådet kommer att hållas:

Tidpunkt: Måndag 12 september, kl. 13.00, se dagordning enligt nedan

Plats: Gryaab, Ryaverket

Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

Vi uppskattar om du anmäler ditt deltagande på samrådsmötet senast den 8 september.

Anmälan går att göra via hemsidan eller genom att kontakta mig på 031-64 74 32 eller

jan.mattsson@gryaab.se.

Synpunkter på den planerade verksamheten vid Ryaverket kan lämnas muntligt på

samrådsmötet eller skriftligen senast den 7 oktober 2016.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Jan Mattsson, projektledare

seannm
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Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se

Sändlista:

· Länsstyrelsen i Västra Götalands län

· Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen

· Naturvårdsverket

· Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

· Havs- och vattenmyndigheten

· Trafikverket

· Miljöförvaltningarna i ägarkommunerna

(Ale, Mölndal, Härryda, Lerum, Partille och Kungälv)

Dagordning för samråd 2016-09-12

13.00 Samrådet inleds

· Presentation av deltagare

· Inledning

· Presentation av verksamheten och framtida förändringar (prognosåret 2030)

· Pågående utredningar

o Inledande samrådsmöte december 2015 - april 2016

o Recipientutredning inkl. Vinga

o Karakterisering av industriella utsläpp

o Uppströmsarbete

o Tillskottsvattensprognos

o Bästa möjliga teknik

· Diskussion kring ansökan och MKB:s innehåll

o Lokalisering

o Förutsedd miljöpåverkan

o Följdverksamhet

o Avgränsningar

· Beskrivning av fortsatt samråd

· Tidplan

Samrådet avslutas ca 16.00.

För den som vill är det möjligt att gå en rundtur på verket efter att mötet är avslutat.

Samrådet protokollförs av Sweco Environment. Protokollet kommer att delges deltagarna för

eventuell korrigering samt bifogas ansökningshandlingarna.
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Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se 

Anna Thyrén, Sweco 

Jan Mattsson, Gryaab 

   

 
Minnesanteckningar samrådsmöte med länsstyrelsen m.fl. 
Ryaverket 2016-09-12 
 

Namn Myndighet   Signatur  
Anita Harri Länsstyrelsen Västra Götalands län LST  

Cecilia Niklasson Wrande Länsstyrelsen Västra Götalands län LST  

Anna Dimming Länsstyrelsen Västra Götalands län LST  

Annika Svensson Länsstyrelsen Västra Götalands län LST  

Annika Billton Miljöenheten, Partille kommun MP  

Maja Beckman  Miljöenheten, Partille kommun MP  

Anna Berts Miljöförvaltningen, Mölndals kommun MM  

Jenny Järpler Miljöförvaltningen, Kungälv MK  

Malin Göthensten Miljöförvaltningen, Göteborg MG  

Jan Mattsson Gryaab Gryaab  

Fredrik Davidsson Gryaab Gryaab  

Susanne Tumlin Gryaab Gryaab  

Anders Åström Gryaab Gryaab  

Karin Alenius Sweco   

Anna Thyrén Sweco   

Hanna Corell DHI DHI  

Christine Ericsson DHI DHI  

Katarina Hansson IVL IVL  

Sandra Andersson Marine Monitoring MMon  

 

 

  

Välkomna 
Anders Åström, VD Gryaab, hälsar alla välkomna till samrådet. 

Presentation av deltagare 
Samtliga deltagare presenterar sig. Se deltagarlista ovan. 

Inledning  
I ett beslut rörande mottagning av organiskt avfall på Ryaverket valde länsstyrelsen att villkora om en 

omprövning av hela Ryaverket. Villkoret säger att ett nytt tillstånd ska finnas på plats senaste 2018. 

Därav har en tillståndsprövning av Ryaverket inletts och i linje med detta denna samrådsprocess. 
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Nuvarande tillstånd är fördelat på flera beslut: 

 Vattendomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt 1976 slutlig dom i prövningen av 

Göteborgsregionens nya avloppssystem.  

 Koncessionsnämnden för miljöskydd - tillstånd enligt miljöskyddslagen från 1994. 

 Miljödomstolens, Miljööverdomstolens samt Miljöprövningsdelegationen - beslut från 2001, 

2003 samt 2006. 

 Miljöprövningsdelegationens beslut 2010 - tillstånd till biologisk behandling av organiskt 

avfall. 

 

Ansökan kommer att omfatta följande delar: 

 Omprövning av Ryaverket inklusive slamhanteringen på Ryaverket 

I stort sett befintlig verksamhet – ombyggnader inom anläggningen kan komma att ske 

 Tunnlar, ledningar, mottagningsstationer för externslam 

 Mottagning av organiskt avfall 

 Befintlig fastighet och inom detaljplan 

 Befintlig utsläppspunkt 

 Dimensionering för tillförseln för prognosåret 2030  

 Begränsningsvärden kommer att föreslås 

 

I ansökan kommer följande avgränsningar att ske dvs. följande delar kommer inte att beskrivas i detalj 

i ansökan: 

 Leverans av behandlat vatten för värmeåtervinning: Ägs och förvaltas av Göteborg Energi. 

 Leverans av biogas för uppgradering till Göteborg Energi. Verksamheten hanteras i sin helhet 

av Göteborg Energi. 

 Ett nytt tillstånd för Syrhåla kommer att ansökas om separat efter att Ryaverkets ansökan 

lämnats in. 

 Bedömningar av hur Ryaverkets utsläpp påverkar miljökvalitetsnormerna kommer att göras 

för alla ekologiska kvalitetsfaktorer. Kemiska ämnen som omfattas av Vattendirektivet 

kommer att redovisas i den mån de förkommer inom anläggningen eller tillförs från 

punktkällor uppströms. enligt överenskommelse med länsstyrelsen (LST) vid mötet i 

december 2015. . 

Ryaverket  
Ryaverket och reningsflödet presenterades övergripande. I presentationen visades på olika kapaciteter 

i olika skeden i processen. Anläggningens processer presenteras i sin helhet i samrådsunderlaget och 

beskriv inte vidare här. I presentationen redovisades även massflöden avseende utsläpp av kväve samt 

COD. Se presentationsmaterial för detaljer.  

 

Behandlingen av vattnet på Ryaverket medför att det som medelvärde över åren 2013-2015 endast 

släpps ut ca 8 mg/l av kväve och BOD. Medelvärdet för fosfor under samma period är ca 0,2 mg/l. Se 

tabell nedan. 
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En ökad fosfor rening har gett ett gott resultat och har medfört låga utsläpp till Göta älv. Det samma 

gäller värdena för BOD och kväve. För att nå dessa låga halter har det dock krävts ombyggnationer av 

reningsverket. 

 

Fråga från Marine Monitoring (MMon): I vilken form släpps kvävet ut? 

Svar av Gryaab: Framför allt som ammonium. 

Pågående utredningar 
Arbetet med tillståndsprövningen av Ryaverket inleddes med ett samrådsmöte med representanter från 

Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen i Göteborg den 4 dec 2015.  

De viktigaste frågorna som lyftes vid detta möte var: 

 Status i recipienten i förhållande till MKN och påverkan från Ryaverket 

 Ny utsläppspunkt 

 Tak för tillförseln i pe. 

 Nya reningskrav 

BOD7: 8, 6 och 4 mg/l  (årsmedelvärde) 

Kväve: 8, 6,4, 2 och 1 mg/l (årsmedelvärde) 

Fosfor: 0,20, 0,15 och 0,10 mg/l (årsmedelvärde) 

Kommentar av Länsstyrelsen (LST): Beräkna även Max GVB för verksamheten. Kom gärna med 

förslag på annat beräkningssätt för dimensionerande belastning. LST tar ställning till förslagen.  

 

Den 25 april 2016 genomfördes sedan ett uppföljande möte medlänsstyrelsen. Vid mötet presenterar 

DHI preliminära spridningsberäkningar. Marine Monitoring redovisade sin genomförda 

litteratursammanställning avseende recipientundersökningar 2005-2015. Med nya 

spridningsberäkningar bestämdes  att vattenförekomsterna som skulle provtas var Rivö fjord, 

Asperöfjorden, Dana fjord, Björköfjorden och Stora Kalvsund. Provtagning av bottenfauna och 

makroalger genomfördes sommaren 2016 i dessa vattenförekomster. 

 

Under året har utredningarna fortgått och läget presenteras från respektive ansvarig konsult. 

 

Marine Monitoring – biologiska miljökvalitetsnormer 

Marine Monitoring presenterade sina genomförda provtagningar under sommaren och hur det gått. 

Resultaten av provtagningarna kommer senare i vinter. Provtagning har skett av så väl makroalger 

som bottenfauna och provtagningarna är utförda så att de kan användas i statusklassning av 

vattenförekomsterna. Det är svåra provtagningsområden med dykförbud, farleder, kajer och 

hamnverksamhet och få områden som är tillräckligt djupa för provtagning av makroalger. 
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Fråga från LST: När kommer resultatet? 

Svar av MMon: I november och december. 

 

Fråga från Miljöenheten Partille kommun (MP): Ska detta ligga till grund för kommande 

prövning? 

Svar av Gryaab: ja  

 

DHI – spridningsberäkning och sammanställning data 

DHI har under perioden gjort två olika utredningar inom ramarna för denna tillståndsprövning.  

 Utredning av Miljötillståndet i recipienten under 2005 – 2015 

Det som har studerats är hydrografiska och biokemiska mätningar i recipienten (temperatur och 

salthalt, närsalter som kväve och fosfor, syrgashalt, klorofyll samt siktdjup). Det har även studerats 

vilka stationer längs kusten som är sötvattenpåverkade och därmed påverkas av belastning från land 

via Göta älv. 

 

I karakteriseringen har stationen Fladen använts som referens och sedan har jämförelser skett mot sju 

andra stationer. Se nedan för jämförelse av salthalt och totalkväve vid de olika stationerna. Inom den 

blå rutan hamnar 50% av alla mätningar och det röda strecket är medianvärdet. 
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Stationen Älvsborgsbron vid älvmynningen karakteriseras av låg salthalt och högt totalkväve i ytan. 

 

I presentationen konstateras att det största bidraget av kväve och fosfor kommer från Göta älv genom 

landavrinning och detta utsläpp är ca 4-5 gånger större än utsläppet från Ryaverket. Det kan även 

konstateras att ammonium minskat i  recipienten efter genomförda åtgärder på Ryaverket. Det kan 

dock inte utläsas någon minskning för fosfor. Detta beror på intransport av fosfat med djupvatten 

frånhavet. 

 

 Storleken på Ryaverkets påverkansområde i recipienten: en modellstudie 

Genomförd spridningsmodellering är baseras på Ryaverkets egna mätdata på volym renat 

avloppsvatten och halter av totalkväve och totalfosfor under 2014. I modellen finns inga 

bakgrundshalter eller halter från Göta Älv dvs. endast tillskottet från Ryaverket beräknas. Tillskottet 

av totalkväve och totalfosfor till recipienten från Ryaverket har jämförts med referensmåttet 1 

standardavvikelse på medelvärdet (σ). 

Om värdena håller sig inom 1 σ håller det sig inom naturliga variationer.  

Stationen vid Valö används som referens. 

 

Resultat för perioden april till september visat att totalkvävet sprider sig inom Rivöfjord och Danafjord 

och totalfosforn sträcker sig till norra delen av Rivöfjord. Samma beräkningar för februari visar en 

ökad spridning av totalkvävet in i Björköfjorden. Spridningen av totalfosfor stannar inom Rivöfjorden 

men sträcker sig lite längre väster ut i vattenförekomsten. 

 

Beräkningar för en alternativ utsläppspunkt i Vinga visar inga halter över 1 σ ovan språngskiktet, om 

utsläppspunkten sätts på ca 20 m djup. Djupet valdes för att få så stor spridning som möjligt. Under 

språngskiktet påverkas de djupa delarna av Danafjord och Göteborgs norra och södra skärgårds 

kustvatten av totalkväve. Totalfosforn stannar runt utsläppspunkten.   

 

Fråga från MP: Hur långt ut ligger Vinga?  

Svar av Gryaab: ca 20 km. 

 

Fråga från LST: Har ni utrett någon punkt i norra skärgården? 

Svar av Gryaab: Nej, eftersom vid närmare eftertanke bedömdes de olika alternativen likvärdiga. 

 

Fråga från MP: Varför användes år 2014 i modellen? 

Svar av DHI: Vi har utgått från belastning mellan åren 2013 – 2015 och 2014 visade sig motsvara 

ett normalår. 

 

Fråga från LST: Ta med worst case även för framtiden dvs. taket för belastningen. 

Svar av Gryaab: kommer att finnas för 2030 som en samlad bild för hela året. 

 

Fråga från LST: Ta diskussion med SMHI om klimatförändringar för 2030 scenariot. 

Svar av DHI: Klimatet 2030 kommer inte att visa på så stora förändringar. Ev ta med 

flödesförändringar. 

 

Kommentar av LST: Anledningen till förslaget om att flytta utsläppspunkter från Rya nabbe är att 

utsläppen bidrar till övergödning i grunda vikar i innerskärgården. Det är bra om det går att flytta 

utsläppet under språngskiktet så det inte hamnar i ytvattnet. Det kan finnas platser närmare 
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Ryaverket som har samma förutsättningar som vid Vinga. 

Svar av Gryaab: Det är inte lätt att flytta på utsläppspunkten och flytten är troligen även förenat 

med väldigt stora kostnader.  

 

Svar av DHI: Utsläppspunkten måste ligga tillräckligt långt ut för att komma med de yttre 

vattenströmmarna annars kommer vattnet följa saltkilen in i älven igen. 

IVL - Karakterisering (kemisk och biologiskt), enligt Naturvårdsverkets KIU-handbok. 

För karakteriseringen av utgående vatten genomfördes flödesproportionerlig dygnsprovtagning under 

en vecka i april 2016. Ett veckosamlingsprov skapades för vidare tester. Under provtagningsveckan 

inträffade en flödestopp efter en längre tid av torka – flödestoppen ledde dock inte till markant 

förhöjda eller låga halter av de parametrar som normalt ingår i det ordinarie mätprogrammet (ink 

metaller). 

 

Provtagningarna visar att: 

- nedbrytbarhet (BOD7) ligger inom den normala variationen för ett reningsverk  

- bioackumulerbarhet, EGOM halten låg under kvantifieringsgränsen för analysen (0.1 mg/l) 

- biologiska tester visar inga effekter av utgående vattnet från reningsverket på varken alger, 

kräftdjur eller fisk  

- dataunderlaget för kemiska parametrar i utgående vatten från reningsverket är stort, (nationell 

miljöövervakning och screening). En rekommendation är att utgå från dessa befintliga data 

snarare än att genomföra nya kemiska analyser under hösten. 

 

Fråga från Miljöenheten Mölndals kommun (MM): Ingår inte läkemedelsrester i 

undersökningen? 

Svar av IVL och Gryaab: Nej, läkemedel fanns inte med i uppdraget. I spårningen av 

läkemedelsrester finns en svårighet att undersöka rätt då det i läkemedlen finns väldigt många 

ämnen.  

 

Fråga från MP: Varför valdes en vecka i april? Kan det representera hela året? 

Svar av IVL: Datumen valdes för att hinna utföras innan sommaren i fall flera provtagningar 

skulle behövas senare. Analyssvar från provtagningstillfället har jämförts med belastningen 

från Gryaabs 2015 och motsvarar en normalbelastning trots att det var en flödestopp under 

några av dygnen. 

Svar av LST: April är en normalmånad för Gryaab. 

 

Kommentar från Gryaab: Vi gör nu en sammanställning av befintligt data från nationell 

övervakning och inga nya provtagningar kommer ett ske. 

Svar av LST: Gör så! 

Gryaab - Uppströmsarbete 

Uppströmsarbetet inleddes redan 1963 på VA-verket i Göteborg. Sedan 1993 har Gryaab ansvaret för 

arbetet i uppsamlingsområdet. Arbetet syftar till att skydda arbetsmiljön för personal, ledningar, 

anläggningar (pumpar) och reningsverkets processer, innehåll i slammet samt recipienten. 

 

Det förebyggande arbetet omfattar bl.a. att Gryaab är en remisspart vid anmälning- och 

tillståndsärenden inom upptagningsområdet, avtal, bygglov etc. Gryaab genomför projekt för att öka 

kunskap om olika ämnen m.m.  

Gryaab är Revaq certifierade sedan 2009. 
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Villkor för uppströmsarbete kommer att föreslås i tillståndsansökan. 

 

Fråga från LST: Hur spåras oönskade ämnen? 

Svar av Gryaab: Detta sker på olika sätt beroende på typ av utsläpp. Automatiska provtagare 

finns i ledningsnätet (5 st) där vatten kontinuerligt passerar provtagaren och vid en incident tas 

prover ut. För att vara framgångsrik så måste det ske en kontinuerlig koll. 

 

Fråga från MP: Var går gränsen för ägandet av ledningar, tunnlar etc.? 

Svar av Gryaab: Sedan 2014 äger Gryaab tunnlar och kommunerna sina ledningar. Gryaab och 

ägarkommunerna samarbetar i uppströmsarbetet. 

 

Gryaab - Tillskottsvatten  

Det inkommande vattnet till Ryaverket består idag av ca 60% tillskottsvatten. Vattnet kommer från 

bl.a. dag- och dränvatten via inläckage och kombinerade system. 

 

Den åtgärdsplanen som finns har inte gett den effekt som önskats och det har därför nyligen tagits 

fram en ny prognos för mängden tillskottsvatten. Prognosen visat att det troligen kommer att fortsätta 

ske en ökning med 0,6 Mm3/ år.  

Fråga från LST: Har ni tagit fram åtgärdsplanen? Är åtgärderna tillräckliga? 

Svar av Gryaab: Kretslopp och Vatten tar fram planen. Bra plan men borde startat tidigare. 

Förnyelsetakten av ledningsnäten är för låg.  

 

Gryaab har ingen rådighet över ledningsnät i kommunerna. Gryaab jobbar med att informera 

ägarkommunerna om vikten av en begränsning av tillskottsvatten och att konsekvensen annars blir 

stora investeringar.  

 

Gryaab - Framtiden och bästa möjliga teknik 

Gryaab har under en längre tid utgått från att reningskraven på kväve troligen kommer skärpas samt att 

kvävemängderna till reningsverket ökar. Med det som bakgrund valde Gryaab år 2013 att investera ca 

400 miljoner i utökad kväverening. Den nya delen färdigställs under hösten 2016 och den nya 

anläggningsdelen är dimensionerad för en kvävebelastning år 2030. Delar av EN-bassängerna kommer 

att användas till rejektvattenrening. Rejektvatten rening kommer att sparar energi och kemikalier samt 

avlasta huvudströmmen av vatten i reningsverket. Denna del beräknas tas i drift under vår/sommar 

2017. 

Gryaab kommer under våren 2017 även att införa slamavvattning med skruvpressar. Detta ger ett 

bättre rejekt med bl.a. mindre mängd partiklar som underlättar rejektvatten-reningen.  

 

Gryaab har för denna ansökan valt prognosåret 2030. Ägarkommunerna har presenterat prognossiffror 

på tillväxt i kommunerna och summerat blir omfattningen ca 920 000 personer. Detta utgör den 

dimensionerande belastningen för år 2030.  

 

För att utreda Gryaabs möjligheter att optimera eller utveckla reningsprocesserna har Gryaab tagit 

fram kombinationer av vilka begränsningsvärden som kommer att simuleras och visa vilka nivåer som 

Ryaverket skulle kunna klara. Se tabell nedan. 
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Bästa möjliga teknik kommer att utredas och relateras till de olika kombinationerna av 

begränsningsvärden ovan. Med hjälp av olika utredningar, expertstöd och referensuppdrag har 

följande tre alternativa utvecklingsmöjligheter av reningsverket identifierats: 

1. Optimering av verket 

2. Nya processer i befintliga biobäddreaktorer 

3. Membranprocess 

 

I nästa steg kommer nu de olika tekniska lösningarna ställas mot vilket reningskapacitet och 

reningsresultat som kan uppnås, vilka investeringskostnader och driftkostnader som det kommer att 

medföra, möjligheter till genomförande av åtgärderna och vilka störningar implementeringen kan 

medföra på processen samt vilken klimatpåverkan som uppstår. Även effekten på mikroföroreningar 

kommer att utredas.  

Fråga från MP: Kommer resultaten att ligga till grund för hur verket kan drivas vidare? 

Svar av Gryaab: Kommer att utreda vilket alternativ som passar Gryaab bäst. 

Vi kommer att se vilket alternativ som bedöms mest ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt mest 

lämpligt. 

 

Fråga från LST: Hur har ni tänkt med urvalet av simuleringar av begränsningsvärdena? Det är ett 

stort hopp mellan 6 och 1 för kväve. 

Svar av Gryaab: Vi har tittat på de alternativ som LST önskade vid mötet i december 2015 och vilka 

scenarier som kan funka på Ryaverket. 

Det är svårt med rimliga tekniska lösningar under 6 för kväve. 1 är extrem fallet. Det är ett mycket 

omfattande arbete bara med dessa fyra fall. 

Kommentar från LST 16 september: Vi vill se fler utredda begränsningsnivåer. Jämför med den 

tabell med olika utsläppsnivåer som Stockholm Vatten redovisat i sin ansökan och göra en liknande. 

Inklusive diskutera recipienteffekter av de olika utsläppsnivåerna.  

 

Fråga: Hur hanteras energifrågan? 

Svar av Gryaab: Vi jobbar kontinuerligt med denna fråga och har infört många åtgärder för att 

minska förbrukningen. En energikartläggning har genomförts och åtgärder genomförs kontinuerligt, 

exempelvis bytet av returslampumparna och nya skruvpressar istället för centrifuger. En ny 

kartläggning kommer att ske inom kort. Flödena avgör energiförbrukningen. 

 

Innehåll i ansökan och MKB 
Lokalisering 

Ryaverket ligger sedan 1972 på Hisingen i Göteborg. Anläggningen ligger i nära anslutning till 

Älvsborgsbron och omges av industriverksamheter. Väster om Ryaverket finns Rya skog. Skogen 

ligger som en barriär mot de verksamhetsutövare som finns inom Energihamnen, Göteborgs Hamn. 

Närmaste bostäder finns i Färjenäs cirka 300 meter från verksamheten.  



 2016-10-11 9(12) 

 

 

Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se 

 

Området är detaljplanelagt för reningsverksverksamhet. I reningsverkets direkta omgivning finns 

naturvärden och kulturvärden men inget av dessa bedöms påverkas av verksamheten. Det har inte 

inkommit några synpunkter på försämrad badvattenkvalité i älven eller skärgården med anledning av 

Ryaverket. 

 

Utredda alternativ 

Nollalternativet innebär att verksamheten vid Ryaverket även i fortsättningen drivs enligt gällande 

tillstånd med gällande utsläppsvillkor, dimensionerande belastning m.m. 

 

Inom ramarna för tillståndsprövningen kommer påverkan från befintlig utsläppspunkt att utredas och 

kommenteras. Även påverkan av att flytta utsläppspunkten kommer att beskrivas. 

 

Fråga från LST: En alternativ lokalisering måste redovisas tex kan ett av alternativen vara att alla 

ägarkommuner har ett eget reningsverk . 

Svar av Gryaab: Måste verkligen en helt annan plats väljas? 

Kommentar LST 16 september: Alternativ lokalisering ska redovisas trots att det uppenbart är 

orimligt. Den alternativa utsläppspunkten ingår inte i detta. 

I ansökan ska en kort beskrivning finnas för en eller flera alternativa lokaliseringar. Beskrivningen 

ska översiktligt redogöra för kostnaderna för alternativet och vilka miljökonsekvenserna blir. 

Kommentar från LST 16 september: Ok att det i ansökan redovisas en alternativ utsläppspunkt 

väster om Vinga. Hönö och södra skärgården behöver inte modelleras. 

Förutsedd miljöpåverkan 

Den förutsedda miljöpåverkan som kan ses utifrån dagens verksamhet och förändringar till prognosåret 

2030 har bedömts vara följande: 

 Utsläpp till vatten 

 Utsläpp till luft (carbon footprint, lukt och transporter) 

 Buller 

 Användning av kemiska produkter 

 Slam och rens 

 Avfallshantering 

 Hushållning med naturresurser (växtnäringsämnen och energi) 

Samtliga dessa aspekter kommer att konsekvensbedömmas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

 

Kommentar från LST: Påverkan på Natura 2000 Torsviken och Nordre älvs estuarie och Sälöfjorden 

ska beskrivas. Syftet med Natura 2000 får inte påverkas och innebär verksamheten en påverkan ska 

en Natura 2000-prövning ske. Se LST hemsidan för tydligare information. 

Kompletterande kommentar från LST 16 september: Om kväveutsläppen ökar ska en Natura 2000 

prövning genomföras. 

Kommentar från LST: Glöm inte beskriva effekter från aerosoler. 

 

Följdverksamhet 

De följdverksamheter som bedöms vara relevanta för verksamheten vid Ryaverket är 

ägarkommunernas ledningssystem som ansluter Gryaabs tunnlar samt verksamhetens genererade 

transporter. Dessa verksamheter kommer att beskrivas utifrån den påverkan som Gryaab kan råda 

över.  
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Fortsatt samråd 
Samrådskrets 

• Länsstyrelsen  

• Miljöförvaltningen i Göteborg Stad  

• Övriga myndigheter: Naturvårdsverket, HaV, MSB och Trafikverket 

• Miljökontoren i ägarkommunerna 

• Organisationer:  

• Närliggande verksamheter  

• Närboende  

För samråd med allmänheten och organisationer har det skickas inbjudningar samt annonserats i GP 

och de kommunala tidningar som finns i ägarkommunerna.   

Ca 1500 brev har delats ut i brevlådor hos allmänheten samt ca 70 brev/mail har skickats till 

närliggande verksamheter. 

I Figur nedan redovisas samrådskretsens geografiska avgränsning. 

 

 
 

Fråga från LST: Öckerö kommun borde samrådas med om utsläppt vatten passerar kommunen. De 

ska då ses som särskilt berörda. 

Svar av Gryaab: Annonsering har skett i GP så de har fått kännedom om samrådet. Separat 

information skickas till dem. 

 

Fråga från MP: Vem svarar på förlängning av samrådstiden? 

Svar av Gryaab och LST: Det är inte yttrande på ansökan som ska lämnas nu utan endast 

kommentarer/synpunkter på vad som bör utredas vidare eller om något missats. 

 

Fråga från MM: Hur nås de tekniska kontoren i ägarkommunerna av detta samråd? 

Svar av Gryaab: Tekniska delegationen bestående av ägarkommunerna tex. VA-chefer informeras 

kontinuerligt under hela arbetet med ansökan.  
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Fråga från MM:. Hur kommer ovidkommande vatten att beskrivas? 

Svar av Gryaab: Beskrivas som gjorts nu vid denna presentation.  

kommentar av LST: Det kan inte ställa krav på utredning för de delar som verksamhetsutövaren inte 

har rådighet över.  

 

Tidplan 
Ansökan lämnas in sommaren 2017. 

LST räknar med ca 1 år för handläggning innan beslut erhålls.  

 

Grov tidplan: 

Utredningar relevanta för ansökan nov 2015 - feb 2017  

Samrådsprocess  dec 2015 – okt 2016 

Teknisk beskrivning jan 2016 - dec 2016 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  juni 2016 - april 2017 

Ansökan april 2017 - maj 2017 

Ansökan lämnas in  juni 2017 

Beslut  våren 2018  

Diskussion 
Fråga från MM: Vad är belastningstaket för verksamheten? 

Svar av Gryaab: Troligt belastningstak är 920 000 personer och dessa kommer att beräknas utifrån 

BOD-belastningen för att få en belastning i antalet personekvivalenter (där 1 pe motsvarande 70 g 

BOD7/d). I ansökan kommer det troligen att beskrivas två versioner; dels max antal anslutna pe samt 

Max GVB som troligen blir något högre.  

Kommentar från LST: I MR beskriv tätorts Max GVB som rapporteras till EU. I ansökan kan den 

traditionella siffran anges dvs baserad på 70 g BOD/d. Kom gärna med förslag på formulering om 

belastningstak. 

 

Fråga från MP: Det pratats endast om personer i denna presentation. Räknas inte industrier etc. 

med? 

Svar av Gryaab: I prognoserna för framtida belastning ingår belastning från industrier mm. Historiskt 

har industribelastningen minskat.  

 

Fråga från LST: Kommer ombyggnationerna ta mer mark i anspråk? 

Svar av Gryaab: Nej, samma ytor som idag kommer att användas. 

 

Fråga från LST: Hur ser översvämningsproblemantiken ut för reningsverket? Viktigt att ha med i 

ansökan. Beskriv risker generellt. 

Svar av Gryaab: Nederbörd är inga bekymmer och för skydd mot översvämning från havet/älven 

pågår en utredning. Staden har begärt att detta ska ses över. Övriga risker kommer att tas upp i den 

pågående HAZOP analys för hela Ryaverket. Resultatet kommer att beskrivas i ansökan. 

 

Fråga från LST: Åtagande om teknisk utveckling för framtida tekniska lösningar ska beskrivas. Hur 

långt är Gryaab beredd att gå?  

Svar från Gryaab: Gryaab har en bevakning och deltar i tekniska utredningar inom branschen. 
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Reningsverket ska inte byggas så att det förhindrar en ev. ombyggnation eller fortsatt optimering av 

anläggningen. 

 

Fråga från MP: Det borde finnas krav på att utreda virus och parasiter. 

Svar av DHI: Det är ju i så fall samma krav som ställs på dricksvatten.  

Kommentar av LST: För Trollhättans avloppsreningsverk har det beslutats om en prövotidsutredning 

ang. mikroorganismer. Det verket ligger uppströms ett dricksvattenintag. 

 

Fråga från MP: Kommer mikroplaster att analyseras. 

Svar av Gryaab: Det ingår i utredningar kring bästa möjliga teknik. 

 

Kommentar av LST: Efter det avslutade samrådet önskas en samrådsredogörelse från 

verksamhetsutövaren. Därefter skickas ett beslut om betydande miljöpåverkan från LST till Gryaab 

och miljöförvaltningarna i ägarkommunerna. I beslutet beskriv vad som bör beaktas i kommande 

prövning. 

Avslutning 
Anders tackar för visat intresse och deltagande. 

 

 

 

 



Projekt och planering 

Jan Mattsson 

2016-09-12 l(i) 

Förteckning deltagare samråd 

Namn 

Samråd med myndigheter 2016-09-12 

Or anisation 

Anita Harri Länsstyrelsen Västra Götaland 

" Cecilia Niklasson Wrande 

" Anna Dimming 

" Maria Kilnäs 

Annika Billton Miljöenheten, Partille 

Maja Beckman " 

Miljöförvaltningen, Mölndal Anna Berts 

Jenny Järpler Miljöförvaltningen, Kungälv 
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Göteborg den 18 augusti 2016  

 

Välkommen på samråd  
om Ryaverkets nya miljötillstånd! 
 

Gryaab AB kommer hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ansöka om förnyat tillstånd 

enligt miljöbalken för verksamheten vid Ryaverket. Gryaab AB bjuder därför in till samrådsmöte 

enligt 6 kap. 4 § i miljöbalken. Vi kommer att diskutera ansökan om förnyat tillstånd för 

verksamheten vid Ryaverket där Göteborgsregionens avloppsvatten samlas in och behandlas.  

Gryaab avser inte att förändra verksamhet i någon större omfattning, utan endast anpassa 

nuvarande tillstånd så att det harmonierar med miljöbalken.  

På gryaab.se hittar du mer information om tillståndsansökan. Där finns också samråds-

underlaget som beskriver verksamheten, omgivningen och förutsedd miljöpåverkan vid ett nytt 

tillstånd. Vill du hellre ha en papperskopia av underlaget får du gärna kontakta oss så hjälper 

vi dig.   

Har du frågor eller synpunkter på den planerade verksamheten, eller bara är nyfiken och vill 

veta mer, är du välkommen på samrådsmötet.  

Samrådet kommer att hållas: 

När? Tisdag 13 september kl. 08:00-09:30. Vi bjuder på frukost från kl. 07:30. 

Var? Gryaab, Ryaverket  Norra Fågelrovägen 3, Göteborg 

 

Vi uppskattar om du anmäler ditt deltagande på samrådsmötet senast den 8 september. 

Anmälan går att göra via hemsidan eller genom att kontakta mig på 031-64 74 32 eller 

jan.mattsson@gryaab.se..  

 

Synpunkter på den planerade verksamheten vid Ryaverket kan lämnas muntligt på 

samrådsmötet eller skriftligen senast den 7 oktober 2016.   

 

Välkomna! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jan Mattsson, projektledare 

 

mailto:jan.mattsson@gryaab.se
seannm
Textruta
Bilaga 6
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Anna Thyrén, Sweco 

Jan Mattsson, Gryaab 

 

   

 
Minnesanteckningar samrådsmöte med närliggande 
verksamheter, Ryaverket 2016-09-13 
 

Namn Närvaro   Närvaro Delges 
Anna Alenius Bolin St1 Refinery AB   

Ingela Fondin Göteborg Energi AB   

Björn Sigström Göteborgs Hamn AB   

Anders Olsson Volvo Car Corporation   

Mette Christensen Volvo Car Corporation   

Anna Boman Scandinavian Tank Storage AB   

Oskar Henriksson Nordic Storage AB   

Jan Mattsson Gryaab   

Doug Lumley Gryaab   

Karin van der Salm Gryaab   

Fredrik Davidsson Gryaab   

Anna Thyrén Sweco   

 

 

1.  Välkomna 
Karin van der Salm hälsar alla välkomna till samrådet.  

Presentation av deltagare 
Samtliga deltagare presenterar sig. Se deltagarlista ovan. 

Inledning 
Gryaabs befintliga tillstånds baseras på ett beslut enligt Miljöskyddslagen från 1994. 

Under 2000-talet har villkorsändringar genomförts som reglerar  utsläppsnivåerna. 2010 

erhölls ett beslut för mottagning av organiskt avfall och i beslutet valde länsstyrelsen att 

villkora om en omprövning av hela Ryaverket. Villkoret säger att ett nytt tillstånd ska 

finnas på plats senast 2018. 

 

Ryaverket har funnits på platsen sedan 1972 och idag leder sju kommuner sitt 

avloppsvatten till Ryaverket. Närmaste bostad finns ca 300 m från reningsverket. 
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Ansökan avser:  

• Omprövning av Ryaverket inklusive slamhanteringen på Ryaverket 

• Tunnlar, ledningar, mottagningsstationer externslam 

• Mottagning av organiskt avfall 

• I stort sett befintlig verksamhet – ombyggnader inom anläggningen 

• Befintlig fastighet och inom detaljplan 

• Befintlig utsläppspunkt 

• Framtida dimensionering i personer för 2030  

• Begränsningsvärden 

 

Utsläppspunkten ligger vid Rya Nabbe med två betongrör som mynnar på ca 4 m djup 

strax utanför Rya Nabbe, precis vid farleden. Fram till betongrören leds det behandlade 

avloppsvattnet i en bergtunnel under Rya skog. Det finns inga planer på att göra någon 

påverkan på Rya skog i nuläget. 

 

 Fråga fr. Volvo: Ingår tunnlarna i det kommande tillståndet? 

Svar Gryaab : Tunnlarna hanteras i en vattendom från 1976. LST har inte lyft 

frågan utan bedömningen har varit att denna gäller. Inläckaget i tunnlarna ska 

beskrivas och utredas inom ramarna för prövningen. 

 Fråga fr. Volvo: Hur många anslutna har Ryaverket idag? 

Svar Gryaab: Idag är 737 000 personer anslutna och till det kommer 

belastningen från industrier och verksamheter motsvarande ytterligare ca 

70 000 personekvivalenter. 

 Fråga fr. Volvo: Stämmer de framräknade prognoserna även med regionens 

prognoser? Vad kommer Gryaab att söka för? 

Svar Gryaab: Prognoserna visar att det 2030 kommer att vara ca 920 000 

personer anslutna. Prognoserna har beräknats av ägarkommunerna. Avseende 

industrierna görs en uträkning baserad på historik och uppräkning om behov 

föreligger. Det har under senare år snarare varit ett tapp av industri- 

anslutningar än att nya har anslutits. 

 Fråga fr. Volvo: Klarar befintlig anläggning att ta emot ökningen? 

Svar Gryaab: Vi utreder olika alternativ för hur verket kan optimeras eller 

byggas om med ny teknik etc.  

 Fråga fr. Volvo: Kommer det tas höjd för ev. utveckling av de verksamheter 

som redan är anslutna idag? 

Svar Gryaab: Vi utgår från den historiska utvecklingen och ser framåt från idag 

med prognoser från ägarkommunerna. Se figurer nedan. 
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 Fråga fr. Volvo: Räknar ni med högre dricksvattenkonsumtion hos personerna? 

Svar Gryaab: Nej. Trenden är att volymerna minskar med byte till nya och 

snålspolande utrustningar i hushållen vilket minskar förbrukningen. 

 

Ansökan kommer att avgränsas till att i detalj inte beskriva anslutningen till Rya 

Värmepump eller GoBiGas. Dessa verksamheter bedöms ligga utanför Ryaverkets 

verksamhet. I denna ansökan kommer inte heller verksamheten vid Syrhåla hanteras. 

Det gemensamma tillstånd som finns idag renodlas för Ryaverket resp Syrhåla. 

Verksamheten vid Syrhåla kommer att hanteras efter att ansökan för Ryaverket är 

inlämnat. 

 

 Fråga fr. Göteborg Energi: Skillnader för GBG Energi om värmepump eller 

biogas inte tas med? 

Svar Gryaab: Nej, hanteras genom avtal. GBG Energi äger gasledningen från 

Gryaab samt ledningen till värmepumpen.. 

 Fråga från Nordic Storage: Vad sker i bergrummen i Syrhåla? 

Svar Gryaab: Från 1991 har förvaring av slam skett där. Idag finns ca 88 000 

ton slam i bergrummet. Senaste leveransen skedde 2010 och inget slam skickas 

längre dit. Gas och varningssystem är i drift. 

Förutsedd miljöpåverkan  
De aspekter som har förutsetts är  

 Utsläpp till vatten  

 Utsläpp till luft; framför allt metan från slam och dikväveoxider i 

tillverkningsprocessen  

 Buller 

 Användning av kemiska produkter tex. används ca 2 000 ton metanol och ca 

3000 ton järnsulfat  

 Slam och rens 

 Avfallshantering 

 Hushållning med naturresurser (växtnäringsämnen och energi) 
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 Fråga fr. Göteborg Energi: Sker arbete med att minska 

kemikalieförbrukningen? 

Svar Gryaab: Det arbetas kontinuerligt med ny teknik men processerna kräver 

sin andel av kemikalier. 

 Fråga fr. Volvo: Hur mycket är ovidkommande vatten? 

Svar Gryaab: Idag är ca 60% av inkommande vatten ovidkommande . 

 Fråga fr. Volvo: Hur mycket är inläckage och hur mycket är dagvatten? 

Svar Gryaab: Svårt att utskilja då det finns kommuner med 

duplikatledningarna. Det är nederbördstopparna som dimensioneras för.  

Följdverksamhet för verksamheten är ägarkommunernas ledningsnät och deras 

tillskottsvatten samt transporter som genereras av verksamheten vid Ryaverket. 

Idag sker ca 8 uttransporter  av slam per dygn samt intransport av kemikalier. 

Ryaverket 
En övergripande presentation av Ryaverket och reningsflödet presenterades. I 

presentationen visades på olika kapaciteter i olika skeden i processen. Anläggningens 

processer presenteras i sin helhet i samrådsunderlaget och beskriv inte vidare här. I 

presentationen redovisades även massflöden avseende de olika reningsprocesserna för 

kväve samt COD.  

 

Behandlingen av vattnet på Ryaverket medför att det i ett medel över åren 2013-2015 

endast släpps ut ca 8 mg/l av kväve och BOD. Medelvärdet för fosfor under samma 

period är ca 0,2 mg/l. Se tabell nedan. 

 
 

Successiva utbyggnader har gett resultat och har medfört stora minskningar i utsläppen 

till recipienten.  

 

 Fråga fr. Göteborg Energi: Kommer det att bli stängare krav med nya 

tillståndet? 

Svar Gryaab: Ja, det kan vi utgå från. 

 Fråga fr. Volvo: Betalar ni för Revaq slam? 

Svar Gryaab: Ja, Gryaab betalarför transporter, lagring. hygienisering samt 

spridning.. Övrigt slam som inte går till jordbruk används för tillverkning av  

jordprodukter. 

 

 Fråga fr. Volvo: Direkt fällningen är till för att inte behöva dimensionera för 

topparna med flöden på 18 m3/s? 

Svar Gryaab: Ja.  

Viss rening sker och vattnet renas mekaniskt/kemiskt  innan det leds ihop med 
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fullständigt behandlat vatten. Provtagning sker på det samlade vattnet innan 

det leds vidare till recipienten.  

Tillståndsprövningen 
I december 2015 genomfördes ett inledande möte med myndigheter. De viktigaste 

frågorna som lyftes vid detta möte var bl.a.  

 Status i recipienten i förhållande till MKN och påverkan från Ryaverket 

 Ny utsläppspunkt 

 Tak för tillförseln i pe. 

 Nya reningskrav 

BOD7: 8, 6 och 4 mg/l  (årsmedelvärde) 

Kväve: 8, 6,4, 2 och 1 mg/l (årsmedelvärde) 

Fosfor: 0,20, 0,15 och 0,10 mg/l (årsmedelvärde) 

Gryaab kommer att genomföra utredningar kring 3 olika utvecklingsmöjligheter med 

olika reningsnivåer. 

 

 Fråga fr. Volvo: Varför krav på ökad rening av fosfor? 

Svar Gryaab : Troligen blir det ett nationellt ställningstagande. Utredningar 

som gjorts visar att utsläpp av fosfor från Gryaab inte har påverkan i 

recipienten. 

Ny utsläppspunkt finns föreslagen i Vinga. Gryaab genomför utredningar kring dessa 

förutsättningar och miljönyttan med detta. Tanken är att där släppa vattnet under 

språngskiktet dvs i det saltare vattnet vilket gör att påverkan i ytvattnet minimeras. 

 

Pågående utredningar 

Just nu pågår många utredningar inom eller på uppdrag av Gryaab.  

 

• Recipientutredningar: 

- Sammanställning mätdata närsalter, syre, klorofyll, siktdjup 

- Spridningsberäkningar 

- Bottenfauna, makroalger 

• Karakterisering av industriella utsläpp KIU  

• Uppströmsarbete inkl. vattendirektivsämnen och SFÄ 

• Tillskottsvattenprognos 

• Bästa möjliga teknik  

 

Simuleringar av utsläpp från Gryaab visar på en ökning från Ryaverket överstigande en 

standardavvikelse jämför med en referenspunkt (Valö), se bilder nedan. Bidraget från  

Ryaverket är ca 1/5 av det som Göta älv bidrar med. I ansökan kommer påverkan på 

varje enskild statusklassning inom vattenförekomsterna Rivö fjord, Asperöfjorden, 

Dana fjord, Björköfjorden och Stora Kalvsund att bedömas. 
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 Fråga fr. Volvo: Kommer den nya verksamheten bedömas mot nuläget eller om 

verket inte funnits alls? 

Svar Gryaab: Bedömningen görs mot idag och prognosen för 2030. 

 Fråga fr. Volvo: Har Gryaab varit ute och hämtat indata? Var har gränsen gått 

för omfattningen av undersökningarna? 

Svar Gryaab: Rivö, Dana, Björkö, St Kalvsö, Asperö har provtagits under 2016. 

Indata kommer att användas i bedömningen. För att indata i VISS ska 

provtagningar skett under 3 år. Resultaten är ännu inte klara. 

Fortsatt samråd 
Verksamheten innebär betydande miljöpåverkan och därför har Gryaab redan inlett 

samråden med en utökad samrådskrets. I samrådskretsen igår: 

• Länsstyrelsen  

• Miljöförvaltningen i Göteborg Stad  

• Övriga myndigheter: Naturvårdsverket, HaV, MSB och trafikverket 

• Miljökontoren i ägarkommunerna 

• Organisationer: tex. Naturskyddsföreningen, ornitologiska förening, 

sportfiskarna m.fl. 

• Närliggande verksamheter  

• Närboende  
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Samrådsredogörelsen kommer att läggs ut på hemsidan.  

Notis till samtliga som deltagit på mötet när redogörelsen är klar. 

Tidplan 
Ansökan lämnas in juni 2017. 

Länsstyrelsen har meddelat att det tar ca 1 år innan beslut kan meddelas.  

 

Den grova tidplanen är: 

Utredningar relevanta för ansökan nov 2015 - feb 2017  

Samrådsprocess   dec 2015 - 7 okt 2016 

Ansökan lämnas in   juni 2017 

Beslut    våren 2018  

Prövningsprocessen 
Tillståndsprövningen kommer att följa det normala förfarandet för en tillståndsprövning. 

  

 
 

Avslutning 
 

Jan och Karin tackar för visat intresse. Mötet avslutas. 
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Projekt och planering 

Jan Mattsson 

Förteckning deltagare samråd 

Samråd med närliggande företag 2016-09-13 

Namn Or anisation Si natur 

Anna Alenius Bolin St1 Refinery AB /Hb 
Linda Werner " 

Eva Bergström " 

Ingela F ondin Göteborg Energi AB 

Björn Sigström Göteborgs Hamn AB 

Anders Olsson Volvo Car Corporation 

Mette Christensen " 

Anna Boman Scandinavian Tank Storage 

Oskar Henriksson Nordic Storage AB 
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Göteborg den 18 augusti 2016  

 

Välkommen på samråd om Ryaverkets nya 
miljötillstånd! 
 

Gryaab AB bjuder in till samrådsmöte enligt 6 kap. 4 § i miljöbalken. Vi kommer att diskutera 

ansökan om förnyat tillstånd för verksamheten vid Ryaverket där Göteborgsregionens 

avloppsvatten samlas in och behandlas.  

 

Det tillstånd som finns för Ryaverket idag är inte anpassat efter miljöbalken och behöver 

därför förnyas. Samtidigt som fler hushåll och verksamheter ansluts till reningsverket byggs 

anläggningen om och processerna effektiviseras kontinuerligt, men i nuläget planeras inga 

större förändringar av Ryaverket. 

 

På gryaab.se hittar du mer information om tillståndsansökan. Där finns också samråds-

underlaget som beskriver verksamheten, omgivningen och förutsedd miljöpåverkan vid ett nytt 

tillstånd. Vill du hellre ha en papperskopia av underlaget får du gärna kontakta oss så hjälper 

vi dig.   

 

Har du frågor eller synpunkter på den planerade verksamheten, eller bara är nyfiken och vill 

veta mer, är du välkommen på samrådsmötet för organisationer.  

När?  Måndag 12 september, klockan 18:30 

Var?   Gryaab, Ryaverket 

  Norra Fågelrovägen 3, Göteborg 

Du kan också lämna skriftliga synpunkter till och med den 7 oktober 2016.  

 

Vi uppskattar om du anmäler ditt deltagande på samrådsmötet senast den 8 september. 

Anmälan går att göra via hemsidan eller genom att kontakta mig på 031-64 74 32 eller 

jan.mattsson@gryaab.se. 

 

Välkomna! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jan Mattsson, projektledare 

mailto:jan.mattsson@gryaab.se
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Jan Mattsson, Gryaab 

 

   

 
Minnesanteckningar samrådsmöte med organisationer 
och föreningar, Ryaverket 2016-09-12 
 

Namn Närvaro   
Charlotte Bourghardt Kungsbacka kommun Teknik 

Jan Mattsson Gryaab 

 

 

Samråd angående Gryaabs ansökan om nytt miljötillstånd. 

Plats: Ryaverket 

Tid: 18.30 – 20.00 

 

 

Välkommen 
Jan Mattsson hälsar välkommen och Charlotte presenterar sig och berättar att hon deltar som 

representant för Kungsbacka kommun. 

 

Bakgrund 
Jan Mattsson ger en bakgrund till processen med ett nytt miljötillstånd och varför Gryaab ansöker om 

nytt tillstånd. 

 

Synpunkter 
Charlottes intresse grundar sig främst i att hon räknar med att Kungsbacka snart kommer att behöva 

söka nytt miljötillstånd för Hammargårds avloppsreningsverk. Charlotte vill ta del av hur prövningen 

genomförs vid Gryaab. Vi går därför igenom prövningsprocessen och diskuterar de olika moment som 

ingår. 
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Tidplan 
 

Det är möjligt att lämna skriftliga synpunkter på samrådet t o m 7 oktober. Därefter kommer 

samrådsredogörelsen att läggas ut på Gryaabs hemsida.  

 

Ansökan lämnas in juni 2017. Efter eventuella kompletteringar kungörs den och det är då möjligt att 

komma in med nya synpunkter. 

 

Länsstyrelsen har meddelat att det tar  ca 1 år innan beslut kan meddelas.  

 

Rundvandring 
Samrådet avslutades med en kort visning av anläggningen. 
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Peter Ernström 010-4458073 
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Gryaab AB, Box 8984, SE-402 74 Göteborg, 031-64 74 00, gryaab.se 

 

  

Göteborg den 19 augusti 2016  

 

Välkommen på samråd  
om Ryaverkets nya miljötillstånd! 
 

Gryaab AB bjuder in till samrådsmöte enligt 6 kap. 4 § i miljöbalken. Vi kommer att diskutera 

ansökan om förnyat tillstånd för verksamheten vid Ryaverket där Göteborgsregionens 

avloppsvatten samlas in och behandlas.  

 

Det tillstånd som finns för Ryaverket idag är inte anpassat efter miljöbalken och behöver 

därför förnyas. Samtidigt som fler hushåll och verksamheter ansluts till reningsverket byggs 

anläggningen om och processerna effektiviseras kontinuerligt, men i nuläget planeras inga 

större förändringar av Ryaverket. 

 

På gryaab.se hittar du mer information om tillståndsansökan. Där finns också samråds-

underlaget som beskriver verksamheten, omgivningen och förutsedd miljöpåverkan vid ett nytt 

tillstånd. Vill du hellre ha en papperskopia av underlaget får du gärna kontakta oss så hjälper 

vi dig.   

 

Har du frågor eller synpunkter på den planerade verksamheten, eller bara är nyfiken och vill 

veta mer, är du välkommen på samrådsmötet för allmänheten.  

När?  Tisdag 13 september, klockan 18:30 

Var?   Gryaab, Ryaverket 

  Norra Fågelrovägen 3, Göteborg 

Du kan också lämna skriftliga synpunkter till och med den 7 oktober 2016.  

 

Vi uppskattar om du anmäler ditt deltagande på samrådsmötet senast den 8 september. 

Anmälan går att göra via hemsidan eller genom att kontakta mig på 031-64 74 32 eller 

jan.mattsson@gryaab.se. 

 

Välkomna! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jan Mattsson, projektledare 

mailto:jan.mattsson@gryaab.se
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Jan Mattsson, Gryaab 

 

   

 
Minnesanteckningar samrådsmöte med närboende och 
allmänhet, Ryaverket 2016-09-13 
 

Namn Närvaro   
Peter Ernström Närboende, Pölsebo 

Jan Mattsson Gryaab 

 

 

Samråd angående Gryaabs ansökan om nytt miljötillstånd. 

Plats: Ryaverket 

Tid: 18.30 – 20.00 

Välkommen 
Jan Mattsson hälsar välkommen och Peter presenterar sig och berättar att han är närboende med 

egnahem i Pölsebo. 

 

Bakgrund 
Jan Mattsson ger en bakgrund till processen med ett nytt miljötillstånd och varför Gryaab ansöker om 

nytt tillstånd. 

 

Synpunkter 
Peters utgångspunkt är att ansökan om nytt tillstånd grundar sig i att kapaciteten för Ryaverket 

behöver ökas/höjas. I det sammanhanget vill Peter framföra två synpunkter: 

 

1. Varför har inte Göteborgs Stad åtgärdat ledningarna i gatan? Där är fortfarande 

kombinerade ledningar. Som fastighetsägare tvingades han och grannarna att separera dag- 

och spillvatten i samband med en renovering för ett antal år sedan (huset byggdes 1939). Det 

var en dryg investering som inte varit meningsfull så länge ledningarna i gatan fortsatt är 

kombinerade. 

 

Behöver nu Gryaab bygga ut sin anläggning på grund av kapacitetsbrist blir det ännu 

underligare att inte kommunen åtgärdar ledningssystemen. 
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2. Tidigare har det varit tillåtet att tvätta bilen på gatan. Då fanns det en viss logik med att 

dagvatten från rännstensbrunnarna gick till Ryaverket. Nu är det förbjudet att tvätta bilen på 

gatan vilket är ytterligare ett skäl för att kommunen bör genomföra separerade ledningar för 

dagvatten och spillvatten. 

 

Tidplan 
 

Det är möjligt att lämna skriftliga synpunkter på samrådet t o m 7 oktober. Därefter kommer 

samrådsredogörelsen att läggas ut på Gryaabs hemsida.  

 

Ansökan lämnas in juni 2017. Därefter kungörs den och det är då möjligt att komma in med nya 

synpunkter. 

 

Länsstyrelsen har meddelat att det tar  ca 1 år innan beslut kan meddelas.  

 

Rundvandring 
Samrådet avslutades med en kort visning av anläggningen. 
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___________________________________________________________________________________ 
 
Bohuskustens vattenvårdsförbund         Tel: 031-335 50 00 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund        Fax: 031-335 51 17 
Box 5073            www.bvvf.se 
S-402 22 GÖTEBORG           info@bvvf.se 

 

Till Göteborg 6 september 2016 
Gryaab AB 
Box 8984 
402 74 GÖTEBORG  

 

Svar med anledning av att Bohuskustens vattenvårdsförbund 
getts tillfälle att yttra sig över samrådsunderlaget avseende 
”Tillståndsansökan för Ryaverket” 

Vi har mottagit inbjudan med möjlighet att yttra oss över rubricerat ärende. Vi avser inte att 

ta upp frågan till behandling inom förbundet då vår hållning i fråga om remissyttranden i 
miljöprövningsärenden är restriktiv, framför allt gällande våra medlemmar. För den saken 
hänvisar vi till sakkunniga personer, ackrediterade konsulter och myndigheter. 

 

Med vänlig hälsning 

BOHUSKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND 

 
 
Monica Dahlberg, sekr 
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På uppdrag av enhetschefen Ann Lundström meddelas att Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra 
sig i rubricerat ärende

Vänliga hälsningar

Karina Johansson

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Avdelningsassistent

Havs- och vattenmyndigheten

010-698 61 57

www.havochvatten.se

Vi arbetar för levande 

hav, sjöar och vattendrag 

till glädje och nytta för alla.

HaV dnr 02678-2016, Samråd enl. MB inför ans. om förnyat tillst. för verksamhet vid 
Ryaverket, fast. Rödjan 727:38 och Sannegården 734:9, Göteborgs k:n, Västra Götalands 
län.
Karina Johansson 
till:
jan.mattsson@gryaab.se
2016-09-27 11:01
Kopia:
Havs- och vattenmyndigheten
Göm detaljer 
Från: Karina Johansson <karina.johansson@havochvatten.se>
Till: "jan.mattsson@gryaab.se" <jan.mattsson@gryaab.se>
Kopia: Havs- och vattenmyndigheten <havochvatten@havochvatten.se>
Historik: Meddelandet har besvarats.
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Synpunkter angående samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för Ryaverkets kommande 
tillståndsansökan.

Miljöenheten i Partille kommun anser att en beskrivning av hur Ryaverket avser att hantera utsläpp av virus, 

parasiter och läkemedelsrester ska ingå i den kommande MKB:n och tillståndsansökan. I övrigt har vi inga 

synpunkter på aktuellt samrådsunderlag, daterad 20160815.

MILJÖENHETEN

Annika Billton

********************
Annika Billton

Miljö & hälsoskyddsinspektör

Samhällsbyggnadskontoret

Partille kommun

Adress: Gamla Kronvägen 34, 433 82 Partille

Tel: 031792 12 15

Epost: annika.billton@partille.se

Webbplats: www.partille.se

Från: Monica Lundin Karlsson 

Skickat: den 22 augusti 2016 08:49

Till: Samhallsbyggnadskontoret <Samhallsbyggnadskontoret@partille.se>

Ämne: Mejl vidarebefordrat från Jan Mattsson Gryaab AB 

Kallelse till samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken för avloppsreningsverket Ryaverket i 
Göteborgs stad.

Samråd med myndigheter hålls den 12 september kl 13-16 på Ryaverket.

Dagordning samt sändlista framgår av bifogad kallelse.

Anmälan om deltagande senast den 8 september.

Ring mig när ni kommer till grinden så öppnar jag.

Med vänliga hälsningar

Jan Mattsson | Projektledare
Gryaab AB | Projekt och Planering

Synpunkter ang samråd för Ryaverket, miljöenheten Partille kommun
Annika Billton 
till:
'jan.mattsson@gryaab.se'
2016-09-14 10:21
Göm detaljer 
Från: Annika Billton <Annika.Billton@partille.se>
Till: "'jan.mattsson@gryaab.se'" <jan.mattsson@gryaab.se>
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Box 8984, 402 74 Göteborg | Sweden
Besöksadress: Norra Fågelrovägen 3, 418 34 Göteborg
T: +46 31 64 74 32 | M: +46 705 64 74 32 | Vx: +46 31 64 74 00
jan.mattsson@gryaab.se | www.gryaab.se

(See attached file: Inbjudan samråd Ryaverket myndigheter.pdf) (See attached file: 

Samrådsunderlag 15 augusti 2016.pdf)

Med vänlig hälsning

Monica Lundin Karlsson

Kommunvägledare Partille kommun
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Samråd miljöbalkenSamråd miljöbalkenSamråd miljöbalkenSamråd miljöbalken
Anders SchnellAnders SchnellAnders SchnellAnders Schnell         till: Jan Mattsson 2016-09-28 10:59

Hej Jan, 

Räddningstjänsten har inget att erinra avseende miljötillståndet och bifogat underlag . 

Med vänlig hälsning

Anders SchnellAnders SchnellAnders SchnellAnders Schnell
Civilingenjör Kemiteknik

Enheten för brandfarligt och explosivt
Direkt: 031-335 2841 Mob: 0727  20 19 75
Räddningstjänsten Storgöteborg |    Box 5204 | 402 24 GÖTEBORG
www.rsgbg.se | https://twitter.com/rsgbg | https://www.facebook.com/rsgbg



Trafikverkets yttrande gällande Gryaab AB:s ansökan om förnyat verksamhetstillstånd 
vid Ryaverket
martin.ingvert 
till:
jan.mattsson
2016-09-13 14:14
Kopia:
goteborg
Göm detaljer 
Från: <martin.ingvert@trafikverket.se>
Till: <jan.mattsson@gryaab.se>
Kopia: <goteborg@trafikverket.se>
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Jan Mattsson                                                                                              Trafikverkets Dnr: TRV 2016/72708

Gryaab AB                                                                                                   Ert Dnr: ej funnet

Projekt och Planering

jan.mattson@gryaab.se

Till Trafikverket Diariet för avslut

Trafikverkets synpunkter i samrådsskedet av Gryaab AB:s ansökan om 
förnyat verksamhetstillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid 
Ryaverket

Ärende
Trafikverket har av Gryaab AB fått ovan rubricerade ärende för samråd. Ärendet gäller ett förnyat tillstånd 

enligt 6 kap 4 § miljöbalken för verksamheten vid Ryaverket. Gryaab avser inte att förändra verksamhet med 

detta tillstånd utan endast anpassa nuvarande tillstånd så att det harmonierar med miljöbalken. Ryaverket 

är Gryaab AB:s anläggning för rening av avloppsvatten från Göteborgsregions tätbebyggelse. Ansökt 
verksamhet bedöms för antalet anslutna personer i nuläget samt beräknat tillkomna anslutna personer för 

år 2030.

Synpunkter
Ryaverket är placerat i direkt anslutning till järnvägen Hamnbanan som är ett riksintresse för 
kommunikationer i enlighet med § 3:8 Miljöbalken. 

Anläggningen är också ca 200 meter från väg E6.20 som även den är ett riksintresse för kommunikationer. 

Vägen har i sin närmsta punkt en uppmätt årsdygnstrafik på 52252 fordon per årsmedeldygn varav 5423 

lastbilar och en skyltad hastighet på 70 km/h. Ivarsbergsmotet som är den närmsta trafikplatsen till 

Ryaverket är i nuläget kraftigt trafikerad.

Recipient från vattenreningsprocessen är Göta älv. Göta älv används som farled (farled 955) och är klassad 

som riksintresse för kommunikationer. 

Trafikverket noterar att det i samrådsunderlaget beräknas en trafikalstring som är proportionell med den 

beräknade ökade belastningen på Ryaverket. Då Trafikverket inte har tillgång till data över vilken 
trafikmängd som går till och från Ryaverket i nuläget är det inte möjligt att uttala sig om det är acceptabelt 

eller ej. Till senare fas i ärendet vill Trafikverket veta hur hög trafikeringen till verket är i nuläget för att 

kunna uttala sig om trafikalstringen. 

Övrigt
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

För mer information se gärna www.trafikverket.se/samhallsplanering

Med vänlig hälsning

Martin Ingvert
Samhällsplanerare Regionalt

martin.ingvert@trafikverket.se
Direkt: 010-123 31 13

Trafikverket
405 33 Göteborg
Besöksadress: Kruthusgatan 17
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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              Öckerö 20161007 

 

 

 

 

Samrådsprocess gällande omprövning miljötillstånd Gryaab, Ryaverket.  

 

Yttrande från Öckerö Kommun: 

Vid Ryaverket renade avloppsvattenmängder från i det närmaste 1 miljon anslutna personer 

medför ändock, med idag och framtida använd teknik, en påverkan på havs och kustmiljön i 

och kring spridningsområde.  

Öckerö Kommun ser med oro risker av påverkan från kända och även av idag inte eftersökta 

ämnen, kemikalier med toxiska egenskaper, läkemedelsrester mm, som kräver tekniska 

reningsåtgärder för att förhindra förorening av ett av de närområden som hela Öckerö 

Kommuns 10 öar utgör.   

Om nu utsläppsområdet flyttas ut åt väster för att minska belastningen i Rivöfjorden och även 

om så inte sker, hur och på vilket sätt påverkas och vidtas åtgärder för att förhindra negativ 

miljöpåverkan för Öckerö Kommuns öar, bl. a Natura 2000 områden på Hönö och Rörö, som 

närliggande område inom spridningsområdet för dessa stora mängder av föroreningar. 

Öckerö Kommun ser föroreningsproblematiken kring och i våra vatten som oerhört viktiga för 

att idag och i en framtid säkerställa en god havs-kustmiljö.  

Öckerö Kommun har förhoppning om att Gryaab, Ryaverket arbetar med dessa för Öckerö 

Kommun viktiga frågor på ett kraftfullt och miljömässigt effektivt och handlingsriktigt sätt. 

 

Med Vänliga hälsningar                                                                                                       

Öckerö Kommun/ Va-enheten 

Lisette Larsson Thord Williamsson 

Va-chef  Va-civing 
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