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Vänersborg

DOMSTOLEN
Vattenrättsdomaren Stig Liljeqvist, tekniska ledamöterna Jan Råd
berg och Magnus Peterson samt nämndemännen Johan Johansson i Ny
gård och Filip Dahlborg i Bokenäs.

I. SÖKANDE
Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAAB), Göteborg.
Ombud: advokaten Nils Vasseur, Alrutz' Advokatbyrå, Mäster 
Samuelsgatan 4, 111 44 Stockholm.

SAKEN
Prövning av villkoren för utsläpp av avloppsvatten från Ryaverket 
i Göteborg.

II. SÖKANDE 
Göteborgs kommun.
Ombud: Vasseur.

SAKEN
Prövning av villkoren för bräddavloppsvattenutsläpp från Göteborgs 
kommun.

MÅLETS TIDIGARE BEHANDLING M.M.
Ifrågavarande mål har anhängiggjorts vid vattendomstolen av för
utvarande Göteborgs stad - numera Göteborgs kommun - genom en 
30.6.1967 inkommen ansökan. Ansökningen avser prövning av de 
villkor under vilka avloppsvatten från kommunen får utsläppas 
i Göta älv med flera vattenområden. Ansökningen omfattar even
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frågor om tillstånd att i etapper utbygga avloppsanläggningarna 
inom kommunen och att - i det senare skede av dessa utbyggnader 
då det för Göteborgsregionen gemensamma reningsverket vid Rya 
skog, Ryaverket, kommit till utförande - utsläppa avloppsvatten 
jämväl från de angränsande kommuner, som efter regionalt samman
förande av avloppsvattnet anslutes till Ryaverket,

Målet har varit föremål för vattendomstolens avgöranden genom 
deldomar 17.5.1968 (aktsid. 247 ff), 28.11.1969 (aktsid. 744 ff), 
21.12.1970 (aktsid. 959 ff), 22.12.1970 (aktsid. 974 ff), 25.5. 
1972 (aktsid. 1394 ff) och 1.2.1974 (aktsid, 1661 ff).

Nu gällande tillstånd till ifrågavarande avloppsutsläpp har med
delats av vattendomstolen i 1972 års deldom- Beträffande målets 
behandling dessförinnan och de i tidigare deldomar träffade av
görandena hänvisas för närmare orientering till den redogörelse 
härför som intagits i 1972 års deldom (aktsid. 1394 ff).

I deldomen 25.5.1972 företng vattendomstolen målet till prövning 
i de delar där slutligt avgörande ej träffats i tidigare del
domar. I samband därmed prövades hemställan av GRYAAB - ett av 
dåvarande kommunerna Askim, Göteborg, Kungälv, Härryda, Lerum, 
Mölndal, Nödinge, Partilie och Starrkärr ägt bolag som bildats 
för omhänderhavande av gemensamma regionala avloppsanläggningar 
och varmed avses reningsverket Ryaverket med utloppsanordningar 
och regionala tilloppstunnlar - att få inträda som sökande i 
målet i stället för Göteborgs kommun beträffande de regionala 
anläggningar varom i målet är fråga. I deldomen medgav vatten
domstolen att GRYAAB inträdde som sökande i målet i Göteborgs 
kommuns ställe i vad avser ansökan om tillstånd till fortsatt 
utsläpp av avloppsvatten från de regionala anläggningarna, d.v.s. 
från Ryaverket, och de frågor som därmed sammanhängde.
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I 1972 års deldom lämnade vattendomstolen GRYAAB tillstånd att 
på angivna villkor och genom i deldomen 21.12.1970 medgivna ut- 
loppsanordningar vid Rya Nabbe utsläppa avloppsvatten i Göta 
älv från Göteborgs m.fl. kommuner - anslutna till de för Göte
borgsregionen gemensamma avloppsanläggningarna - efter det att 
avloppsvattnet undergått delbiologisk rening i Ryaverket. Till
ståndet ersatte det i tidigare deldom lämnade tillståndet till 
utsläpp av avloppsvatten från Ryaverket. Vidare lämnades Göte
borgs kommun fortsatt tillstånd på angivna villkor att vid till
fällen av häftigt regn och såvitt rör områden med kombinerat 
ledningssystem utsläppa genom bräddavlopp avloppsvatten från 
kommunen med trefaldig utspädning i Göta älv och med femfaldig 
utspädning i Säveån och Mölndalsån»

De i 1972 års deldom meddelade tillstånden till avloppsutsläpp 
begränsades att gälla tills vidare och förknippades med före
lägganden om ytterligare utredningar och med bestämmelser om 
förnyad prövning av tillstånden och villkoren för utsläpp. Tiden 
för ingivandet av de med föreläggandena avsedda utredningarna 
bestämdes till sist före utgången av år 1972 beträffande utred
ningar avseende utsläpp från Ryaverket inom vissa angivna alter
nativa områden i Göta älv och till sist före utgången av april 
månad 1975 beträffande de för slutlig prövning av målet infordra
de utredningarna med tillhörande förslag. - Såvitt gäller övriga 
i deldomen behandlade frågor uppsköt vattendomstolen till pröv
ning framdeles en av naturvårdsverket tidigare väckt fråga om 
återställningsåtgärder i recipienten.

I deldomen 1.2.1974 behandlade vattendomstolen, såvitt nu närmast 
är av intresse, de efter åläggandet i 1972 års deldom ingivna ut
redningarna avseende utsläpp inom alternativa utsläppsområden och 
vissa andra frågor om ändrade villkor beträffande utsläppet frän
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Ryaverket och fann vattendomstolen ej skäl att i fråga om villko
ren för utsläppet då göra ändring i vad härutinnan föreskrivits 
i 1972 års deldom. Beträffande eni samband därmed uppkommen fraga 
om menlig inverkan till följd av avloppsutsläppet på en Koppar- 
trans 01jeaktiebolag tillhörig kylvattenanläggning skulle GRYAAB 
söka träffa uppgörelse härom med Koppartrans och föreskrev vatten
domstolen tillika att Koppartrans, därest överenskommelse ej kunde 
nås, ägde att hänskjuta den tvistiga frågan till vattendomstolen 
för prövning inom den tid som ifrågavarande mål är anhängigt vid 
vattendomstolen.

FÖREMÅL FÖR PRÖVNING
I denna dom upptar vattendomstolen till behandling de frågor, 
som enligt vad ovan framgått återstår att slutligt pröva i målet, 
och därmed sammanhängande frågor ävensom fråga rörande menlig 
inverkan på förutnämnda kylvattenanläggning.

SÖKANDENAS TALAN
Sökandena - GRYAAB och Göteborgs kommun - har för den fortsatta 
prövningen av målet ingivit de utredningar och förslag som när
mare redovisas nedan. GRYAAB och kommunen har därvid på i ut
byggnadsförslaget angivna skäl och såsom deras respektive talan 
slutligt bestämts yrkat följande.

GRYAAB, säeom sökande i målet beträffande utsläppet från Ryaver
ket, yrkar i första hand godkännande av reningsanläggningarna 
och utsläppsanordningarna i nuvarande utformning, de förstnämnda 
dock kompletterade med en tillbyggnad i form av försedimentering. 
GRYAAB:s uppfattning är att inga ytterligare åtgärder behövs för 
den belastning som beräknas uppkomma fram till år 1983.

För den händelse vattendomstolen skulle anse erforderligt med en 
ökad reningseffekt genom utbyggnad av ytterligare reningsanlägg
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ningar vid Ryaverket är GRYAAB:s uppfattning att man inte nu 
skall ta ställning till vilken form av rening som skall väljas. 
Det pågår nämligen inom Ryaverket en utredning av effekten av 
filtrering och GRYAAB vill först få tid att avsluta den under
sökningen innan man tar ställning till vilka kompletterande 
reningsanordningar som kan vara lämpliga.

I andra hand yrkar därför GRYAAB att frågan om eventuellt ytter
ligare reningsanordningar uppskjutes under en tid av tre år för 
att man då bland annat skall kunna redovisa resultatet av den 
pågående undersökningen avseende filtrering,

För projektering och utbyggnad av den föreslagna försedimente- 
ringsanläggningen erfordras enligt GRYAAB en ti i av tvä och 
ett halvt år efter det vattendomstolens dom härom vunnit laga 
kraft,

I fråga, om bräddning av avloppsvatten inom Göteborgs kommun yrkar 
kommunen att nuvarande bestämmelser avseende tillstånd och vill
kor för tillstånd även fortsättningsvis skall gälla, dock utan 
föreskrift om omprövning.

Vad slutligen gäller den uppskjutna frågan om återställningsåt- 
gärder i recipienten anser sökandena att några sådana åtgärder 
ej vara erforderliga.

REDOGÖRELSE FÖR SÖKANDENAS UTREDNINGAR OCH FÖRSLAG 
De utredningar och förslag som sökandena ingivit för den fort
satta prövningen av målet omfattar i huvudsak följande.
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1. Sammanfattande utredning med förslag till fortsatt utbyggnad 
av Ryaanläggningarna.
I utredningen (aktsid. 1705 ff), som är utarbetad av GRYAAB i 
januari 1975, behandlas inledningsvis hit_t_il_lsvar_and_e utve£kl_ing 
beträ_ff_ande_ r_ening_o£h_ut_släjyp_av avl_o£ps_yat_ten i_ Göt_ebor_g_sr_egiô  
n6£, X.at_te_nfö£ing_och_v^t^onb£sk3f fenhc_t i_ _Göt̂ a_äl̂ v_j_ r_ec_i£ie_n_t- 
¿örhåll_a:nd£n_i_ä3Lv^rm^n£_arn^,_skärigårdiSområd_e_ti och have_t samt 
r_e£i£î njtf£rhål̂ land.en i_ _avl_a_stade_ XaJL̂ iLn£m£åjden. Härom anföres 
i utredningen bl.a. följande.

Före Ryaverkets idrifttagande vid årsskiftet 1971/72 var omkring
70.000 personer i nuvarande Göteboi^gs kommun, varav ca 10.00^ i 
dåvarande Askims kommun, anslutna till reningsverket vid Näset- 
vägen. Återstående delar av Göteborg saknade avloppsrening, bort
sett från några perifera mindre bebyggelsegrupper som hade lokala 
reningsanläggningar. Man beräknade att avloppsvattnet från om
kring 360.000 personer jämte industri orenat fördes ut i Göta 
älv, Mölndalsån ooh Säveån.

Vid årsskiftet 1974/75 nedlades Näsetverket och dess avloppsom- 
råde anslöts till Ryaverket. Härigenom ökade antalet till Rya
verket anslutna personer med omkring 80.000 till ca 520.000 
personer. Med ett påslag på vattenmängden av knappt 20 %  för 
industri motsvarar anslutningen omkring 620.000 personekvivalen- 
ter, vilket ger ett utnyttjande till nära 90 %  av den kapacitet, 
för vilket Ryaverket utbyggts.

Omedelbart uppströms förgreningen vid Kungälv anges Göta älvs 
vattenföring som medeltal uppgå till nära 600 m^/s. Härav tran
sporteras i medeltal ca 450 m'/s till havet genom Nordre älv,

3medan medelvattenföringen i göteborgsgrenen är ca 150 m /s. Till 
förhindrande av saltvattenuppträngning till Göteborgs rävattenin- 
tag vid lärjeholm skall enligt vattendom vattenföringen i göte- 
borgsgrenen hållas högre än 80 m /s.
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Älvvattnets biokemiska syreförbrukning BS har under senare tid 
varit relativt stabil och uppgått till storleksordningen 3 mg/l 
motsvarande totalt omkring 60.000 t/år, varav från göteborgs- 
grenen 15.000 t/år.

Älvvattnets fosfor- och kvävehalter har ökat förhållandevis kraf
tigt under den senaste 10-årsperioden. Dock uppvisar åren 1973 
och 1974 en viss återgång. Sedan 197C kan uttransporten från Göta 
älv totalt sett beräknas till i medeltal omkring 700 t/år fosfor 
och 16,000 t/år kväve varav ca 200 t/år respektive ca 4.000 t/år 
transporteras genom göteborgsgrenen. Som jämförelse kan nämnas 
att vid mitten av 1960-talet totaltransporten fosfor från Göta 
älv beräknas ha uppgått till omkring 300 t/år och totaltranspor
ten kväve till omkring 8.000 t/år.

Undersökningar har visat att halten zink i älvvattnet torde uppgå 
till i medeltal omkring 40 mg/m . Enligt andra analyser är värdet 
avsevärt högre t, 11 er ca 100 mg/m'. Räknas med det lägre värdet 
erhålles en total uttransport av zink från älven uppströms Göte
borg av 700 t/år varav genom göteborgsgrenen omkring 200 t/år. 
Halten kvicksilver uppströms Bohus har tidigare uppgått till ■j
0,2 A 0,3 mg/m'', men synes numera ha minskat till 0,10 a 0,15

Tmg/m , vilket motsvarar ett totalutflöde av 2 6. 3 t/år, varav
0,5 a 0,8 t/år genom göteborgsgrenen.

Betydande förbättringar har kunnat konstateras i Ryaverkets reci- 
pientområde - främst dess inre del - efter det reningsverket 
tagits i drift. Ur fysikalisk-kemisk synvinkel kan dock dessa 
konstateras endast på basis av vattnets färgvärde och transmis
sion medan övriga parametrar är i huvudsak oförändrade. De från 
biologisk synpunkt konstaterade förbättringarna är mera påtag
liga. De synes vara kraftigast i älvens nedre lopp och älvmyn
ningen vilket tyder på en positiv inverkan av avloppsreningen i



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

DOM s .8

A 37/67

Ryaverket. Bedömningarna har i huvudsak måst grundas på undersök
ningsperioderna från maj 1972 till april 1974, med under 1973 
rådande förhållanden som tyngdpunkt.

Betydande förbättringar av vattenförhållandena har konstaterats 
i de vattendrag som tidigt under Ryasystemets drifttid avlasta
des från avloppsutsläpp. Däremot är det svårare att påvisa om 
förbättringarna är påtagliga även i de sent anslutna delområdena. 
En del vattenområden påverkas fortfarande påtagligt av utsläpp 
från industrier.

IJtreto^g_ens_avsnitt_om ¿v̂ o_£p_sbeha_nd_l_in£_ omfattar, förutom slam- 
behandling, inkommande avloppsvattnets volym och beskaffenhet 
samt utgående avloppsvattnets beskaffenhet efter olika renings
metoder, varvid bl.a. följande anföres.

Vid beräkning av den framtida till Ryaverket inkommande vatten
mängden har hänsyn tagits till de senaste årens utveckling samt 
enligt tidigare beslut planerad anslutning av ytterligare områ
den. Däremot har icke inräknats möjlig separatanslutning av in
dustrier med stor spillvattenproduktion. Alternativt har hänsyn 
tagits till tänkbar utvidgning av upptagningsområdet söder om 
Lindome. Med angivna förutsättningar beräknas den anslutna folk
mängden och den till Rya förda spillvattenmängden inklusive 
dräneringsvatten uppgå till följande kvantiteter vid torrvärder.

År Anslutna
personer

. Lev/per
son o dygn

Spillvattenmängd
3 . 3m /dygn j Mm /år

m3/s

1975
1980
1985
1990

520.000

560.000
620.000 
640.000

500
510
540
550

260.000
290.000

335.000
350.000

95
105
125
130

3.0 
3,4 
3,9
4.1
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Den totala till Ryaverket inkommande vattenmängden utgöres för
utom av enligt ovan framräknade spillvattenmängden även av dag
vatten. För år 1973 bedömdes den totalt inkommande dagvatten
mängden till omkring 7 Mm^ motsvarande drygt 10 %  av den då till 
verket inkommande spillvattenmängden. Under 1974 har emellertid 
tillflödet av dagvatten varit betydligt större och till Ryaverket 
inkommande dagvattenmängder har kortfristigt varit mycket stora. 
Maximalt har hela den inkommande vattenmängden uppgått till ca 
8,5 m^/s.

Vad beträffar det inkommande spillvattnets sammansättning och 
innehåll av olika ämnen är inga större förändringar att för
vänta om man räknar med årsmedelvärdena. Även de korttidsmässiga 
förändringarna beräknas bli måttliga. Endast vid tillfälliga - 
och otillåtna - utsläpp från industrier kan mera betydande kvali- 
tetsförändringar uppkomma. Sådana utsläpp måste förhindras efter
som man icke rimligen kan anpassa reningsmetoden vid Ryaverket 
till förhållanden som endast förekommer några timmar per år. Med 
avseende på ett antal betydelsefulla parametrar bedömes det till 
Ryaverket inkommande avloppsvattnet i medeltaJ. ha följande fram
tida sammansättning:

Amne eller 
substans

Halt Amne eller 
substans

Halt

Avsättbara ämnen 8 ml/l Kadmium j 2 mg/t
Torrsubstans 600 1 Koppar 80 r f

BS 7 160 ii Krom 40 ! f
Dikromatförbrukning 1 500 ii Kvicksilver 0,5 l!
Totalfosfor 6 it Nickel 40 n

Totalkväve 25 ii Zink 500 ii
Bly 50 mg/m ' !
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Årsmedelvärdet för BS 7-reduktionen i verket var under 1973 drygt 
81 %  och under första halvåret 1974 uppnåddes samma värde. I båda 
fallen var medelvärdena för såväl inkommande som utgående BS exakt 
desamma eller 160 respektive 30 mg O^/l» Fosforreduktionen har 
under 1973 som årsmedeltal varit något över 58 °Jo med ett utgående 
medelvärde av 2,3 mg/l varav som fosfatfosfor 1,5 mg/l. I filtrat av 
utgående vatten har medelhalten varit 1,6 mg/l totalfosfor. Mot
svarande värden för första halvåret 1974 uppvisar en fosforreduk
tion av något mer än 53 %  med en utgående halt av 3,0 mg/l, varav
2,0 mg/l som fosfatfosfor. Halten totalfosfor i filtrerat utgående 
vatten var 2,1 mg/l. Kvävehalten i behandlade avloppsvatten var i 
medeltal omkring 17 mg/l.

Omräknas ovan angivna värden och några andra parapetrar till 
absoluta kvantiteter per dygn respektive år erhålles följande 
resultat vid en tillrinning till verket motsvarande de för år 
1985 beräknade förhållandena då antalet anslutna personer beräk-

3nas utgöra 620.000, medeldygnstillrinningen 335.000 m och års
, 3tillrinningen omkring 125 Mm .

Beräknat utsläpp från Ryaverket 1985

Ämne eller 
parameter

Reningseffekt Utsläpp 
kg/dygn

Ton/år

BS 7
Totalfosfor
Totalkväve
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink

80
50
30
75
75
75
50
40
75

10.000 

1 .000 

5.700 
0,15 
6,70 

3,30 
0,10  

8,00 
43,50

3.650 
365 

2 . 1 0 0  

0,05 
2,80 
1 ,20  

0,04 
2,90 
15,90
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Räknat på 1980-års vattenvolym bedömes de utsläppta, mängderna 
vara omkring 1 5 % mindre än de ovan angivna.

I Ryaverket sker sedimentering endast efter luftningsbassänger- 
na motsvarande eftersedimentering i en konventionell aktivt 
slamanläggning. Driftförhållandena vid verket har visat att 
försedimentering är önskvärd. Försök har visat att försedimen- 
tering även ger ökad reduktion av metaller. En annan modifi
kation inom ramen för rådande huvudutformning av reningsverket 
är en effektivisering av nuvarande sedimenteringsbassänger 
(eftersedimentering) som ytterligare skulle kunna minska slam- 
flykten. I medeltal ligger utgående mängder suspenderat mate
rial på omkring 20 mg/l. Med anledning härav pågår försök att 
förbättra sedimenteringsbassängernas effekt.

Nuvarande behandlingsmetod kompletterad med efterföljande par
tikelseparation genom sandfiltrering eller motsvarande bedömes 
kunna ge omkring 80 °/o avskiljning av restflocken vid normala 
driftsförhållanden. Detta motsvarar en utgående halt av ca
4 mg/l. Även vid driftstörningar torde avskiljningsgraden bli 
omkring 80 % men den utgående halten absolut sett kan då bli 
väsentligt större. Om restflocken kunde avskiljas till 100 % 
genom filtrering skulle nedan tabellerade förbättringar av 
driftresultaten erhållas beräknade på 1985-års vattenmängder.

Ämne Medelutsläpp, kg/dygn
utan filtrering med filtrering

Fosfor 1 .000 750
Kadmium 0,15 0,08
Koppar 6,70 1,35
Krom 3,30 1 »35
Kvicksilver 0,10 0,10
N ickel 8,00 6,70
Zink 43,50 1 7 , 0 0
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En av förutsättningarna för införande av filtrering som behand- 
lingssteg torde vara anordnande av försedimentering, varigenom 
beskaffenheten hos restflocken efter det biologiska steget sta
biliseras och förbättras.

Kemisk fällning av avloppsvatten har av olika anledningar un
der senare år blivit en alltmer använd metod. I en del vatten- 
recipienter torde den reduktion av näringsämnet fosfor, som 
primärt erhålles genom kemisk fällning, vara till nytta och 
metodiken därför välvald. I andra fall torde värdet av forfor- 
reduktion kunna diskuteras och i ytterligare andra torde be
tydelsen vara försumbar. Kemisk fällning har positiv betydelse 
med avseende på reduktion av metaller och smittämnen. Vad be
träffar den förstnämnda gruppen gäller detta främst vid använd
ning av pH-höjande fällningsmedel, såsom t ex kalk, medan re
duktionen är mindre påtaglig och kan vara obefintlig vid ut
nyttjande av pH-sänkande fällningsmedel, såsom aluminium- och 
järnsalter. Smittämnen är alltid bundna till suspenderat mate
rial - partiklar - i avloppsvattnet och kan icke förekomma en
skilt. Detta förhållande medför att en god separation av det 
suspenderade materialet också ger en god smittämnesreduktion. 
Till den del smittämnen är bundna till svårsedimenterade par
tiklar kan en utflockning på kemisk väg vara förmånlig.

Utredningen redovisar bl a följande .synpunkter_J?å av̂ ogpjsutsl̂ äjDp 
_i älvm^nninge>n_v_id_Rĵ a_Nab̂ be_;_

Verkställda undersökningar och utredningar visar att älvvatt
nets transport från Rya Nabbe, som kan anses vara den egent
liga älvmynningen, genom Älvsborgsfjorden har ett synnerligen 
komplicerat förlopp. Vattenmassorna påverkas av vattenflöde och 
vattenstånd - även tidvattnet - liksom av jordrotationen samt 
storskaliga och lokala meteorologiska förhållanden. Ebb och flod 
åstadkommer ett pulserande utlopp, jordrotationen ger upphov 
till en högervridning innebärande att Göta älvs utgående vatten
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vanligen följer Hisingslandet. Denna tendens kan dock i en del 
situationer motverkas och t o m  upphävas av vinden. För myn- 
ningsområdets längdriktning gäller att östliga och nordöstliga 
vindar åstadkommer att ett tunt utgående ytvattenskikt med hög 
hastighet, vilket i sin tur ger upphov till en kraftig reak
tionsström. Västliga vindriktningar däremot åstadkommer en ned- 
bromsad utgående ström med ett tjockt utgående skikt med lägre 
hastighet samt en svagare reaktionsström. Härtill kommer att 
tvärgående vindkomponenter kan inducera en rotation i ytvatten
skiktet som kan överföras även till bottenskiktet, vilket där
vid får motsatt rotationsriktning.

Vad beträffar den tekniska utformningen av ett utsläpp vid Rya 
Nabbe har konstaterats att ett bottenutsläpp medför betydande 
tekniska svårigheter och endast i vissa situationer resulterar 
i någorlunda varaktig djupinlagring av det behandlade avlopps
vattnet. Det innebär därför totalt sett knappast några märkbara 
fördelar i förhållande till ett ytligt utsläpp. I vissa situa
tioner kan t o m  utspädningseffekten bli försämrad vid ett bot
tenutsläpp. Det är däremot önskvärt att avloppsvattnet sprides 
i en så stor del av den utgående strömmen som möjligt. - Man 
har kunnat konstatera att olika utloppsanordningar ger olika 
spridnings- och utspädningsmönster endast nära utloppet. Utlopps 
anordningarnas utformning synes således kunna inverka på för
hållandena till i höjd med Nya Älvsborg. I vattenområdet väster 
därom torde situationen vara i huvudsak oberoende av utlopps- 
anordningarnas utformning. Utspädningsförhållandena bestämmes 
där helt av tidigare nämnda hydrologiska och meteorologiska 
förhållanden och kan ej påverkas nämnvärt med tekniska ingrepp.
- Något hinder för bibehållande av nuvarande utsläppsområde vid 
Rya Nabbe föreligger ej. Med hänsyn till ovan nämnda förhållan
den finnes icke skäl att lägga kostnader på utbyggnad av tek
niskt mera avancerade utloppsanordningar därstädes i annan mån 
än dessa nödvändiggöres genom utbyggnad av kajer och pirer inom 
området.
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Utredningen redovisar följande ko_stnader _för olika behandlings- 
aljternativ^

Kostnaden för försedimentering är beroende av bassängernas lo
kalisering. De skulle till lägsta kostnad kunna placeras inom 
för närvarande obebyggt område (gräsmatta) norr om centralbygg
naden. Härigenom minskas dock flexibiliteten för framtida ut
byggnader av luftningsbassänger mm. Vid placering av försedi- 
menteringsanläggningen öster om latrinmottagningsstationen blir 
anläggningskostnaderna högre på grund av väsentligt ökad berg- 
sprängningsvolym. Med hänsyn till det starka önskemålet om bi
behållande av framtida utbyggnadsflexibilitet har kostnadsbe
räkningen baserats på den sistnämnda lokaliseringen. Enligt 
beräkningarna uppgår anläggningskostnaden till 30 Mkr. Härav 
avser 5 Mkr maskinell och elektrisk utrustning. I samband med 
utbyggnad av försedimenteringen kan erfordras viss ombyggnad av 
luftningsanläggningen.

En sandfilteranläggning förutsattes placerad väster om nuva
rande sedimenteringsanläggning därvid anläggningskostnaderna 
har beräknats till 35 Mkr, varav 15 Mkr för maskinell och elekt
risk utrustning.

Anläggningskostnaderna för simultanfällning omfattar kemikalie- 
byggnad med fÖrrådssilor, doseringsutrustning, transportanord
ningar på tillförsel- och doseringssidan samt automatik och 
regleringsutrustning jämte tillhörande el- och VVS-utrustning. 
Byggnaden föreslås placerad vid nuvarande sandfång. Investe
ringskostnaderna har beräknats till 7 Mkr, varav 3 Mkr avser 
maskinell och elektrisk utrustning.

En anläggning för kemisk efterfällning bör placeras väster om 
nuvarande sedimenteringsbassänger inom samma område som ovan 
angivits för en filteranläggning. Anläggningen består av flock- 
nings- och sedimenteringsbassänger - de sistnämnda har förut-
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satts utformade för lamellsedimentering - kemikaliebyggnader 
med förrådssilor, doseringsutrustning, transportanordningar på 
tillförsel- och doseringssidan samt automatik och reglerings- 
utrustning jämte tillhörande el- och WS-utrustning. Anlägg
ningskostnaderna har beräknats till 39 Mkr, varav 16 Mkr avser 
maskinell och elektrisk utrustning. Det bör understrykas att 
anläggningskostnaden blir väsentligt högre med konventionella 
sedimenteringsbassänger än med bassänger för lamellsedimente
ring.

Den årliga totalkostnaden inkluderande behandling och depone
ring av slam beräknas för de olika behandlingsformerna uppgå 
till följande belopp.

Behandlingsmetod Kostnad
och år Mkr/år

Försedimentering 1980 4,6
1985 4,8
1990 4,9

Filtrering 1980 5,0
1985 5,2
1990 5,3

Simultanfällning 1980 7,1
1985 8,3
1 990 8,7

Efterfällning 1980 20,0
1985 I 2 3 , 0

1990 23,9

Om förhållandena beträffande bräddavlcp£-_o_ch_dagva_ttenut^läp£ 
¿nom_G_öteborg framgår av utredningen bl a följande.
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Den spillvattenmängd, som avbördas över bräddavloppen inom 
Göteborg, uppgår för närvarande till ca 1,5 % av den årliga 
spillvattenmängden till Ryaverket från Göteborg. Denna mängd 
kommer att minska efterhand som de kombinerade avloppssystemen 
ersättes av duplikatsystem.

Föroreningarna är till större delen av oorganisk natur. Även 
suspenderat organiskt material samt löst oorganisk och organisk 
substans kan ingå.

Största delen av det suspenderade materialet med dess innehåll 
av olika ämnen sedimenterar i älven och älvmynningen.

Fosfor- och kvävehalterna liksom BS-halterna är av underordnad 
betydelse jämfört med älvens bakgrundsbelastning. Detta gäller 
även tillskottet av lösta metallsalter av vilka huvudparten 
utfälles inom kontaktzonen mellan söt- och saltvatten och där
efter sedimenteras i hamnområdet.

Mot denna bakgrund bedömes älven i framtiden förmå ta hand om 
vattnet från bräddavlopps- och dagvattenutsläppen inom Göteborg 
utan skadlig belastning vare sig av älv eller skärgård.

Ett omfattande kontj?ol_l|>r£gram har genomförts under Ryaverkets 
uppbyggnadsperiod avseende såväl själva verket som recipienten 
och lämnas i utredningen en redogörelse härför, varav bl a 
följande framgår.

Det åligger delägarkommunerna att inventera och registrera 
förekomsten av ur avloppssynpunkt besvärande industrier samt 
att fastställa bestämmelser för anslutning av sådana industrier. 
Delägarkommunerna kontrollerar industriavloppsvattnet och har 
att på begäran av GRYAAB undersöka källan till otillåten vat
tenbeskaffenhet och att hos respektive industri påtala even
tuella försummelser.



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

DOM s.17

A 37/67

Inkommande och utgående avloppsvatten vid Ryaverket kontrolle
ras genom rutinmässiga dygns- och veckoprovtagningar samt labo- 
ratorieanalyser. Härutöver utföres provtagningar och analyser 
för planering och uppföljning av driften. Pör parametrarna tem
peratur, pH, redoxpotential, ledningsförmåga, suspenderat mate
rial och kemisk syreförbrukning finns en automatisk station för 
kontroll av såväl inkommande som utgående avloppsvatten.

I Ryaverkets biotestanläggning kontrolleras påverkan på fisk 
som uppehåller sig i olika blandningar av avklorerat renvatten 
och oklorerat behandlat avloppsvatten. Försök har också genom
förts med obehandlat avloppsvatten.

GRYAAB genomför inga löpande undersökningar av förhållandena 
i Göta älv. För dessa svarar Göteborgs va-verk, Göta älvs vat
tenvårdsförbund samt - beträffande Nordre älv - länsstyrelsen 
i 0 län.

I älvmynningarna och skärgårdsområdet har till en början Göte
borgs va-verk och därefter GRYAAB sedan 1966 med anlitande av 
experter inom berörda vetenskapliga områden bedrivit ett syn
nerligen omfattande undersökningsprogram och genomfört utred
ningar även av principiell art.

GRYAAB avser att under 1975 övergå från ovannämnda mera gene
rella undersökningar till vad som vanligen inrymmes inom be
teckningen recipientkontroll. I denna beräknas följande sta
tioner komma att ingå:
1 . G 9 - omedelbart uppströms utsläppet vid. Rya Nabbe
2. G 9B - omedebart nedströms samma utsläpp
3. G 10 - Nya Älvsborg jämte tvärprofil över älven därstädes
4. G 12 - Björköfjorden; norra skärgården
5- G 15 - Vinga sand
6. A 3 - Askimsfjorden; södra skärgården
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Följande fysikalisk-kemiska parametrar skall bestämmas: tem
peratur, salthalt, täthet, siktdjup, transmission, pH, syre, 
totalfosfor, fosfatfosfor, totalkväve, nitratkväve och ammo
nium. För tvärprofilen vid Nya Älvsborg undersöks endast tem
peratur, salthalt och ammonium. Provtagning förutsättes ske 
under månaderna februari, april, juni, augusti och oktober.

De biologiska undersökningarna föreslås omfatta bentiska alger 
och bentisk bottenfauna. Kontroll avses ske två gånger per år.

Utvidgade undersökningar med avseende på såväl stationer och 
provtagningsfrekvens som ämnesområde avses genomföras då så 
bedömes erforderligt, förslagsvis genom utökning av undersök
ningsprogrammet med lämplig periodicitet.

Om be_hove_t av_å_ters_tä^lning_aå_tgärder _i £e_ci]Dienten innehåller 
utredningen bl a följande.

Några återställningsåtgärder kan ej anses motiverade i Göta 
älvs nedre lopp med bl a hänsyn till de aktiviteter som områ
det utnyttjas för och den konstaterade snabba naturliga åter
hämtningen. Dessutom är den sedimenterbara mängden ämnen från 
Ryavattnet marginell jämförd med den som tillföres från andra 
källor. I detta sammanhang bör erinras om att Göteborgs hamn 
svarar för kontinuerlig underhållsmuddring inom hamnområdet.

Ej heller i Säveån och Mölndalsån är några återställningsåt
gärder för närvarande motiverade. Från Göteborg belastas nämnda 
vattendrag enbart med dagvattenutsläpp och bräddavlopp. Upp
ströms Göteborg tillföres avloppsvatten av främst industriellt 
ursprung.

Mot bakgrunden av resultaten från de omfattande undersökningar
na i recipienten under de gångna åtta åren, varunder Ryaverket 
har varit i drift i tre år, framgår att naturen i hög grad
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själv förmår att iståndsätta och återställa ett biologiskt liv 
anpassat till skärgårdens egen flora och fauna. Därför bedömes 
några åtställningsåtgärder ej erforderliga och sådana kan knap
past ej heller anses genomförbara i skärgården.

Under rubriken _samman_fa_ttande__be>d_ömning_framhålles i utredningen 
bl a följande.

Nuvarande rening i Ryaverket utformat som en biologisk anlägg
ning har visat sig fungera tillfredsställande. Mindre förbätt
ringar av reningsresultatet kan uppnås genom effektiviserad 
eftersedimentering.

Införandet av ett försedimenteringssteg innebär en stabilise
rad och ökad reningseffekt.

Separation av restflocken genom filtrering beräknas ge bety
dande förbättringar om för metodiken goda driftförhållanden 
kan upprätthållas.

Simultanfällning bedömes ge oförändrat eller obetydligt för
bättrat resultat jämfört med nuvarande metodik.

Efterfällning med kalk beräknas ge ett något förbättrat re- 
ningsresultat. Effekten är dock ej av annan storleksordning 
än .den som f n erhålles. Om efterfällningen kombineras med 
filtrering blir slutresultatet förbättrat.

Industriella utsläpp av olycksfallskaraktär bör i möjligaste 
mån förhindras och riskerna bör successivt avta framgent i 
takt med teknikens utveckling inte minst beträffande kontroll
utrustning. Att bemöta dem med så kostnadskrävande åtgärder som 
kemisk efterfällning kan med de förhållanden som påvisats råda 
inom GRYAAB: s upptagningsområde inte anses rimligt.
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Ovanstående bedömning i kombination med önskemålet om låg ener
giåtgång samt det principiellt felaktiga att onödigtvis till
föra recipienter ytterligare kemikalier medför enligt GRYAAB:s 
uppfattning att reningsmetodiken kemisk efterfällning med filt
rering bör avföras från ytterligare diskussion. Kvar står allt
så nuvarande metodik förstärkt med försedimentering samt even
tuellt filtrering.

Havsströmmarna med sin mycket stora vattenomsättning har en 
betydande inverkan på vattensituationen främst i havsbandet 
och skärgården. Älvutloppen påverkar främst de inre delarna 
av skärgårdsområdet. Inverkan av utsläpp av behandlat avlopps
vatten från göteborgsregionen är i förhållande till dessa fak
torer ringa. Man har med tillgängliga fysikalisk-kemiska ana
lysmetoder med några få undantag knappast kunnat konstatera 
någon förändring i recipienten som med säkerhet är beroende 
på Ryaverkets tillkomst om man bortser från den inre delen av 
Göta älvs utloppsområde. Ej heller har de före Ryaverkets till
komst rådande utsläppsförhållandena nämnvärt påverkat situa
tionen i det yttre skärgårdsområdet. Detta tyder på att reci- 
pientområdet har stor kapacitet och ej påverkas av måttliga 
förändringar varken i positiv eller negativ riktning. Vatten
området är med största sannolikhet Sveriges starkaste recipient 
beroende på kombinationen av älvutlopp och havsvattenutbyte.

Utredningen upptar avslutningsvis _förs_lag ¿ill_å_tgärde_r och 
varvid bl a följande anföres.

De vanligen i första hand beaktade parametrarna BS och fosfor 
bedömes vara av ringa betydelse med för Ryaverket aktuella re- 
cipientförhållanden. Undersökningar av olika slag har visat 
att spillvattnets halter av metaller ej är höga och endast i 
ett fåtal undantagsfall något stört driften vid Ryaverk^t. Möj
ligheterna att nedbringa metallhalterna genom ytterligare infor
mation till och kontroll av industrier bedömes som positiva.
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Något bärande skäl att införa kemisk fällning föreligger inte, 
ej heller bedömes det för närvarande aktuellt med filtrering 
efter nuvarande behandling, som enligt undersökningarna är väl 
anpassad till recipienten.

Förbättrad avskiljning av avsättbar substans i avloppsvattnet 
genom partiell försedimentering eller motsvarande är önskvärd 
och föreslås komma till utförande. Därigenom erhålles enligt 
verkställda undersökningar säkrare effekt hos det biologiska 
steget och ett totalt sett förbättrat driftsresultat. En för» 
sedimenteringsanläggning ger också gynnsammare förutsättningar 
för framtida modifikationer med sikte på förbättrat driftre
sultat.

Ryautsläppet tillför recipienten under överskådlig framtid en* 
dast en ringa del av den mängd olika ämnen och substanaer som 
transporteras med Göta älv. Undantag från denna huvudregel är 
endast fosfor som till ungefär samma storleksordning härrör 
från Ryautsläppet och göteborgsgrenen av Göta älv. Medräknas 
även fosfortillförseln från Nordre älv och havet blir dock 
Ryautsläppets relativa andel ringa. Fosfortillskottet från 
Ryautsläppst torde oberoende av utsläppsområde vara av liten 
betydelse för recipientförhållandena.

Vad gäller utloppets vid Rya Nabbe tekniska utformning har 
undersökningar och utredningar numera klarlagt att dels göte- 
borgsgrenens utflöde i och genom Älvsborgsfjorden har ett 
mycket komplicerat mönster dels påverkan på recipienten väster 
om Nya Älvsborg är i huvudsak oberoende av om utsläppet sker 
ytligt som för närvarande eller på djupet. Ett ytligt utsläpp 
föreslås därför bibehållas. Målsättningen bör dock vara att så 
väl som möjligt fördela det behandlade avloppsvattnet i den ut
gående ytvattenströmmen. Med anledning härav föreslås att ut- 
loppsanordningarna vid Rya Nabbe utbygges i samband med för
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väntad utbyggnad av hamnanläggningar därstädes. Några provi
soriska åtgärder i avvaktan härpå kan inte anses motiverade.

Vad beträffar bräddavlopp, omläggning till duplikatsystem och 
dagvattenutsläpp föreslås inga andra åtgärder än de som föran- 
ledes av den med sanering av bostads- och industriområden, tra- 
fikledsutbyggnader mm tidsbestämda övergången till duplikat
system. Göteborgs kommun är liksom hittills villig att före 
genomförandet anmäla upprättade utbyggnadsförslag till läns
styrelsen.

Eftersom muddring sker kontinuerligt i recipienten för upp
rätthållande av erforderligt seglingsdjup samt enär biologiska 
undersökningar visat en snabb naturlig återhämtning av reci
pienten föreslås ej några ytterligare återställningsåtgärder 
i denna.

2. Recipientundarsökningar år 1966 - 1974» resultatjämförelse. 
Utredningen, som avgivits under hösten 1974* redovisar resul
taten av recipientundersökningar år 1966 - 1 9 7 4 (aktsid. 1777 
ff). Den omfattar tre avsnitt med redogörelser för resultaten 
avseende bl a hydrologi, fysik, kemi och bakteriologi i avsnitt
I, avseende marinzoologi (faunaundersökningar) i avsnitt II 
och avseende marinbotanik i avsnitt III. Arbetet har utförts 
under ledning av professorerna Erik Eriksson, Uppsala (avsnitt 
i), av Karl-Georg Nyholm, Uppsala (avsnitt II) och Tore Levring, 
Göteborg (avsnitt III).

I avsnitt 1 anföres under rubriken "Slutsatser" följande.

Vid jämförelse mellan perioderna 1 9 66 - 1971 och 1972 - 1974 
kan man inte påvisa några anmärkningsvärda förändringar i lo
kalmeteorologiska förhållanden, älvvattenföring och havsvatten
stånd .
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Beträffande vattenomsättningen i recipientområdet (Älven, Älv
mynningen, Inner- och Ytterskärgården) har framkommit att den 
inåtgående strömmen utgör 87 %  av den utåtgående vid Vinga 
Sand i Ytterskärgården och 82 % vid Skalkorgarna i Innerskär- 
gården, samtidigt som en tredjedel av det utströmmande älv
vattnet återinförs genom inströmning i recipienten i ett mel
lanskikt som vid recipientens yttre gräns sträcker sig mellan
5 och 1 5 m  djup. Uppehållstiden i recipienten är c:a 2 dygn 
för två tredjedelar av älvvattnet och 4 - 6  dygn för den åter- 
cirkulerande delen. Med hjälp av vattenomsättningen kan medel* 
utspädningsförhållandena i recipienten beräknas. - Transmissio
nen (ljusgenomsläppligheten) har ökat sfadigt under hela under
sökningsperioden och färgstyrkan har stadigt minskat. Dessa 
förhållanden torde till en del kunna tillskrivas Ryaverkets 
tillkomst. Troligtvis spelar långtidsvariationer i Baltiska 
strömmmens mäktighet (utströmningen från Östersjön) en mycket 
stor roll för transmissions- och färgförhållandena i recipien
ten. - Närsalterna kväve och fosfor uppvisar också långtids- 
fluktuationer samtidigt som älvvattnets närsaltmängd har ökat 
i slutet av 1 9 6 0-talet vilket gör att en säker bedömning över 
Ryaverkets påverkan på närsaltförhållandena i recipienten inte 
låter sig göras på basis av de data som är tillgängliga för 
perioden 1972 - 1 9 7 4 . För fosforns del sker dessutom en kraf
tig utfällning inom området, en process som torde vara generell 
för denna typ av estuarier med tämligen stor slamtillförsel 
från land. - Beträffande bakterier har vissa förändringar in
träffat under hela perioden. Detta kan endast i ringa grad sät
tas i samband med Ryaverkets tillkomst.

Vidare anförs i avsnitt I av utredningen bl a följande.

Med nuvarande utsläpp i ytan vid Rya Nabbe av avloppsvatten från 
Ryaverket blir den beräknade utspädningsgraden vid Nya Älvsborg 
65 ggr i ytskiktet förutsatt att avloppsvattnet inblandas homo
gent i skiktet. Vid de undersökningar som gjorts dels med roda-
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min, dels med ammoniakdelen i avloppsvattnet har man funnit 
en stark tendens för avloppsvattnet att följa norra stranden 
även om den laterala spridningen vid Nya Älvsborg är betydande. 
Vid utsläpp av ca 2 m^/s den 17 april 1973 kan man ur ammoniak- 
halterna i tvärsnitt vid Nya Älvsborg beräkna en utspädning 
mellan 50 och 100 ggr. Ökar utsläppsmängden till 5 m^/s skulle 
motsvarande värden bli 20 - 40 ggr vilket är lägre än den ur 
modellen beräknade, 65 ggr. Orsaken är givetvis att inbland
ning inte hinner ske i hela det utströmmande ytskiktet. Om ut
släppet skedde över hela älvmynningen skulle man givetvis er
hålla den beräknade utspädningsgraden. - Återcirkulationen av 
avloppsvatten framträder tydligt i de beräknade värdena. Den 
lägsta utspädningsgraden av avloppsvatten i det inåtgående mel
lanskiktet är ca 150 ggr.

Ryaverkets idrifttagande har medfört att de partiklar, som ti
digare tillförts älven vid direkt utsläpp av obehandlat avlopps
vatten, har reducerats i sådan utsträckning, att avloppsvattnet 
från göteborgsregionen i fortsättningen ej kommer att inverka på 
transmissionsförhållandena i skärgården, Det sedimentrika älv
vattnet uppströms Rya Nabbe dominerar helt ytskiktets trans
mission vad avser det vatten, som föres ut till skärgården.

Vattnets färg i mgPt/l visar en kraftig nedgång mellan åren 
1971 och 1972. Genom att mgPt/l är ett mått på humushalten i 
vattnet visar värdena att en kraftig minskning av humusämnen 
har inträffat i älvmynningen mellan åren 1 9 7 1 och 1972.

Ingenting tyder på att tillkomsten av Ryaverket haft någon på
verkan på recipientens kvävestatus.

En viss reduktion i fosforkoncentrationerna i ytskiktet vid Rya 
Nabbe kan emellertid iakttagas under 1972 vilket tyder på att 
en del tillskottskällor till älvsträckan sinat genom anslutningen
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till Ryaverket. I övrigt tyder ingenting på att tillkomsten 
av Ryaverket haft någon inverkan på recipientens fosforstatus.

I av_snit_t _II_av utredningen anföres bl a följande.

Närmast före tillkomsten av Ryaverket var sträckan mellan Älvs- 
borgsbron och Götaälvsbron en ur makrofaunasynpunkt död botten. 
Vid provtagningar i november 1972 sedan Ryaverket varit igång 
under ca 1 år, kunde konstateras att en kolonisation av bott
narna mellan Älvsborgsbron och Götaälvsbron ägt rum.

Med hänsyn till avloppsvattnets tendens att följa den norra 
sidan av mynningsområdet kan framhållas, att de skillnader, 
som noterats i fråga om diversitet mellan mätpunkterna på den 
norra och den södra sidan i höjd med Nya Älvsborg, hittills 
torde kunna hänföras till naturliga variationer. Båda punkter
na, som har ett djup av ca 5 uppvisar nämligen i stort sam
ma Ökning av mångformigheten.

Kolonisationen under 1972-73 av området Älvsborgsbron - Göta
älvsbron och den ökade diversiteten på stationer inom detta 
område liksom på andra stationer torde främst bero på minskad 
anhopning av syretärande material i sedimentytan.

Sammanfattningsvis anföres i avsnitt II följandes Zooplankton- 
faunan visar varken i individtäthet eller mångformighet sådana 
förändringar som kan sättas i samband med föroreningssituatio- 
nen före eller efter Ryaverkets tillkomst. Bottenfaunan visar 
däremot både i individtäthet och mångformighet positiva föränd
ringar som tyder på en förändrad föroreningssituation efter 
Ryaverkets tillkomst. Hit hör kolonisa.tionen uppströms.

I avsnitt _III av utredningen anföres bl a följande.
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Av intresse är att påpeka att koncentrationen mellan kvävet 
och fosforn i havet normalt förhåller sig ungefär som 15*1 

(räknat som atomer). De båda grundämnena upptages av organis
merna också i detta förhållande. Inom ett visst område är to
tala årskoncentrationen av kväve och fosfor också ganska kon
stant .

Genom jämförelse med äldre uppgifter, i varje fall beträffande 
den benthiska vegetationen, så hade fram till Ryaverkets i
gångsättande en successiv "nedsmutsning" ägt rum i Göteborgs 
skärgård och Götaälvmynningen. Undersökningarna från perioden 
1966 - 1972 ger en klar bild av ett förorenat område. - Under 
perioden 1 9 7 2 - 74 har en synnerligen påtaglig förbättring in
trätt. Såväl fytoplanktons som den benthiska vegetationens ut
veckling och sammansättning visar detta. Den mest iögonfallan
de omställningen framträder kanske hos benthos. Sedan Ryaver
ket kom i drift, kan Göteborgsområdet utan tvekan betecknas 
som ett område som håller på att tillfriskna. Vattenområdets 
självrenande förmåga har - till skillnad från tidigare år - 
varit skönjbar 1974. Vattenområdet tycks ha kommit i ekologisk 
balans med bl a ökade siktdjup, återvändande av många algarter, 
som under föroreningsperioden varit försvunna, etc. En minsk
ning av fosfatkoncentrationen har också kunnat konstateras och 
vid flera tillfällen har värden nära 0 uppmätts.

Som jämförelse må nämnas Byfjordsområdet vid Bohusläns kust, 
som varit föremål för omfattande undersökningar. Detta kan ta
gas som ett exempel på ett vattenområde med dåligt balanserat 
ekosystem med ett siktdjup ofta på 2 - 4 m. Växtplankton visar 
en serie blomningar under sommarhalvåret oc.h den nedgång i pro
duktionen under högsommaren, som anses normal för havet, ute
blir. I den mörka delen av ytskiktet råder en kraftig syrekon
sumtion och under språngskiktet är det nästan permanent syre
fritt vatten med höga halter av svavelväte. Bottenvattnets
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syrefattigdom är inte enbart resultatet av ökade avloppsutsläpp, 
sedimentanalyserna visar att syrebrist rådde redan på 1 7 0 0- 
talet, men torde ha förstärkts under de senaste årtiondena.

Det har ofta diskuterats om det är kväve- eller fosforbrist 
som är den begränsande faktorn vid en produktionsperiods av
tagande. Undersökningarna inom Göteborgsområdet antyder att 
det närmast är kvävebrist som är den begränsande faktorn. Det 
är bekant att västtyska forskare kommit till samma resultat 
vid undersökningar vid tyska Östersjö- och Nordsjökusterna.
Om det utgående avloppsvattnet därför intfi är grumligt utan 
medger en god transmission av ljusenergi med god fotosyntes 
som resultat torde förutsättningarna för en god självrening 
i vattnet föreligga. En minskning av fosfathalten genom fäll
ning torde i detta sammanhang därför vara av mindre betydelse. 
En sådan minskning av fosfathalten skulle t o m  kunna ha skad
liga. verkningar på vattnets självrenande förmåga genom en rubb
ning av dess ekologiska balans.

Hösten 1971 infördes fosfatfällning i Uddevallas reningsverk. 
Reningsverket är alldeles för litet för staden men en väsent
lig minskning av fosfattillförseln till fjorden måste ändå ha 
skett. Det visade sig också i betydligt sänkta fosfathalter 
under 1972. Fortfarande var halterna dock högre än den halt 
som förmodas vara begränsande och någon biologisk effekt av 
förändringen kunde inte märkas. Siktdjupet var fortfarande 
mycket lågt.

Enligt vad som nyligen erfarits från ett forskarteam syssel
satt med undersökningar i Edinburghområdet lutade man där åt 
den åsikten att en god filtrering av avloppsvattnet var den 
viktigaste reningsproceduren. Därigenom minskas grumligheten 
och siktdjupet - och därmed fotosyntesen - Ökar.
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De marinbotaniska undersökningarna i Göteborgsrecipienten sy
nes peka därpå, att ett gott reningsresultat av avloppsvattnet 
erhålles om detta - såsom nu är fallet - genomgår biologisk 
rening. Detta stämmer också väl överens med resultat från un
dersökningar i andra länder. Värdet av en fosfatfällning sy
nes vara mycket tvivelaktigi Givetvis måste olika industriföre
tag sörja för att eventuella utsläpp av tungmetallsalter och 
skadliga organiska ämnen inte förekommer.

3. Bräddavloppsförhållandena i Göteborg
Utredningen angående bräddavloppsförhållandena (aktsid. 1840 
ff) är avgiven av kommunens va-verk. Av utredningen framgår 
bl a följande.

Utbyggnad av kombinerat avloppssystem har skett till mitten 
av 1950-talet. De senast utbyggda bostadsområdena med kombi
nerat system är Biskopsgården och Kortedala. Därefter har 
duplikatsystem kommit till utförande för all nybebyggelse. Av 
befolkningen i Göteborgs kommun är cirka hälften anslutna till 
kombinerat system, i huvudsak inom Göteborgs centrala och äld
re delar, medan drygt en tredjedel är anslutna till verksamt 
duplikatsystem. Den årligen bräddade spillvattenmängden inom 
Göteborg beräknas dock uppgå till endast cirka 1,5 av den 
spillvattenmängd som totalt tillföres Ryaverket.

X aktuellt saneringsprogram för äldre bebyggelse i Göteborg 
föreslås i första hand modernisering och punktsanering. Större 
delen av detta program beräknas bli förverkligat under tiden 
fram till slutet av 1980-talet. Det är va-verkets målsättning 
att även i fortsättningen utbygga duplikatsystem allteftersom 
byggnationen fortsätter. Förutom lokala ledningar måste även 
huvudledningar utbyggas med anslutning till tunnelsystemet, 
för att få områdena funktionellt verksamma. I gällande in
vesteringsplan har ett flertal huvudledningsprojekt upptagits 
för utbyggnad inom den närmaste femårsperioden.
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Områden med nyare bebyggelse och kombinerat system är relativt 
omfattande, varför en total ombyggnad till duplikatsystem kom
mer att ta mycket lång tid. Bland de viktigaste områdena kan 
nämnas Kortedala, Biskopagården, delar av centrala Hisingen, 
Guldheden, Högsbo, Kålltorp och Björkekärr. För dessa områden 
innebär omläggning till duplikatsystem stora investeringar, 
varför dessa måste fördelas på en lång tidsperiod.

4. Behandling av avloppsvatten vid Ryaverket - rapport från 
försöksverksamheten 1972 - 1 9 7 4-
Rapporten (aktsid. 1852 ff) omfattar resultaten från den för
söksverksamhet över olika reningsmetoder som bedrivits vid 
Ryaverket år 1972 - 1974.

5. Biotestundersökningar vid Ryaverket
I de två häröver ingivna rapporterna, (aktsid. 1 9 7 4 ff och 
2492 ff) redogöres för resultat från försöksvfrksamhet vid 
biotestanläggningen vid Ryaverket under åren 1972 - 1975•

6. Ryaverkets avloppsvattens spridning och utspädning i Göta 
älvs mynning.
Den ingivna utredningen (aktsid. 1977 ff)s som är avgiven
20.12.1974 av AB Hydroconsult och utförd under ledning av pro
fessorn Erik Eriksson, Uppsala, omfattar resultaten av under
sökningar år 1 9 7 3 och 1 9 7 4 .

Omblandningen av det vid Rya Nabbe utgående avloppsvattnet 
från Ryaverket och älvvattnet har vid undersökningarna beräk
nats genom analys av ammonium i de båda vattenflödena.

Av i utredningen redovisade slutsatser framgår bl a följande.

Som regel följer Ryavattnet det efter högra stranden utflödan
de älwattnet. Vid västliga vindar med större styrka än 5 m/s 
sker dock en uppstackning av älvvattnet, därmed även det från
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Ryaverket utsläppta avloppsvattnet. Vid lugna väderleksför
hållanden sker omblandning av älvvattnet och Ryavattnet endast 
genom av strömmen åstadkommen turbulens. Detta medför att äl
vens liksom Ryavattnets strömstråk är även vid Nya Älvsborg 
relativt väl samlade. Utspädningen av Ryavattnet vid sädana 
förhållanden stannar vid något över 20 gånger i centrum av 
"avloppsvattenmolnet".

Vid västliga vindar pressas ytskiktet motströms och den ut
gående strömmen pressas mot djupet liksom ät sidorna. Även om 
vid ett sådant tillfälle uppehållstiden för avloppsvattnet och 
älvvattnet i älvmynningen blir längre och tctalt mera avlopps
vatten och sötvatten befinner sig inom älvmynningen, uppnås 
dock genom den av vinden tillkommen turbulens minimiutspädningar 
av avloppsvatten på mer än 50 gånger.

7. Vattenomsättningen i Göta älvs södra gren mellan Gamla 
Hisingsbron och Rya Nabbe.
I rubricerade avseende har redovisats en av Vattenbyggnads- 
byrån (VBB) 18.4.1974 avgiven utredning (aktsid. 198? ff).

8. Strömförhållanden i Göta älvs mynning och Älvsborgsfjorden. 
Den ingivna utredningen (aktsid. 2026 ff), som är avgive'n
22.10.1974 av AB Hydroconsult och utförd under ledning av pro
fessorn Erik Eriksson, Uppsala, omfattar resultaten av under
sökningar över strömförhålland^n i Gcta älvs mynningsemråde
i höjd med dels Rya Nabbe, dels Nya Älvsborg.

9. Vatten- och fosforomsättningen i Göteborgs skärgård.
I den ingivna inlagan (aktsid. 2057 ff) har professorn Erik 
Eriksson, Uppsala, och John Peippo vid Hydroconsult AB redo
visat en av dem utarbetad modell över vatten- och fosforomsätt
ningen i Göteborgs skärgård.



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

DOM s.31

A 37/67

10. Undersökningar beträffande reduktion av smittämnen vid 
avloppsrening.
I den ingivna utredningen (aktsid. 20 7 2 ff) redovisas resul
taten av de undersökningar vid Ryaverket, som utförts beträf
fande reduktion av smittämnen (bakterier, virus och parasiter) 
vid avloppsvattenrening.

11. Recipientundersökningar 1974 - 1975.
I en ingiven rapport med därtill hörande bilagor (aktsid.
2 2 3 2 ff) redovisas recipientundersökningarna under undersök
ningsperioden (maj 1 9 7 4 - april 1 9 7 5) och erhållna resultat. 
Sammanfattningsvis anföres i utredningen att resultaten av 
recipientundersökningarna under perioden maj 1 9 7 4 - april 1 9 7 5  

skiljer sig icke nämnvärt från i föregående rapport erhållna 
resultat. Förändringarna redovisas närmare i utredningen.

12. Sammanställningar över analysresultat från Ryaverket 1974 
och 1975 samt GRYAAB;s kommentarer härtill.
Av rubricerade analysresultat från Ryaverket och av GRYAAB:s 
därtill fogade kommentarer (aktsid. 2225 ff) framgår att re
ningseffekten under sista halvåret 1 9 7 4 och under år 1 9 7 5 be
träffande såväl BS^ som fosfor varit ej oväsentligt lägre än 
tidigare.

GRYAAB har i sina kommentarer anfört bl a följande.

Antalet till verket anslutna personer ökade vid halvårsskiftet 
1 9 7 4 från tidigare 3 3 0 000 till 520 000 personer, vilket med
förde en ökad spillvattentillrinning till verket från cirka

3 .. 330 Mm under första halvåret 1974 till cirka 39 Mm' under andra
halvåret.

Anslutningen till Ryaverket har under år 1975 varit nästan 
konstant och beräknas ha motsvarat ca 53 0 000 personer eller 
6 3O 000 personekvivalenter. Den totala tillrinningen har ut
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gjort ca 1 1 3 milj. m^ varav spillvattenandelen varit ca 94'Z 7
milj. m'', motsvarande ca 3>0 m^/sek. Dagvattentillskottet har 
alltså utgjort ca 19 milj. m^. Detta värde är även för 1975 
högre än vad det teoretiskt bör vara men klart lägre än 1 9 7 4  

års värde. Dagvattentillrinningen har varit påtagligt störande 
för Ryaverket under månaderna januari och december. I januari 
uppgick inkommande vattenmängd till i medeltal ungefär dubbla 
torrvädersvattenmängden. Under kortare tidsperioder - något 
dygn - har även under året i övrigt förekommit stora dagvat- 
tentillrinningar. Den största totala tillrinningen under ett 
dygn har motsvarat något över 8 mVsek. Liksom under 1974 har 
BS7-analyserna på inkommande avloppsvatten varit störda av den 
periodvis tillämpade förkloreringen. Årsmedelvärdet för BS7- 
reduktionen har enligt analyserna utgjort ca 60 fo. Efter jäm
förelser med reduktionerna av permanganat- och dikromatförbruk 
ningarna bedömes den verkliga BS7-reduktionen ligga något över 
70 %. Fosforreduktionen har under 1975 varit lägre än tidigare 
och motsvarat den för biologisk rening normala. Räknat på hela 
året utgör reduktionen ca 28 Vid torrväderssituationer har 
reduktionen varit något större eller i medeltal ca 31 7’* I bå
da fallen har halten i utgående vatten varit nära 4 mg/l. Som 
jämförelse kan nämnas att vid en vattenmängd motsvarande dubbl 
torrväderstillrinninge-n medelhalten i inkommande vatten varit 
3 >9 mg/l och i utgående vatten 3>1 mg/l motsvarande ca 21 °fo 

reduktion.

Det är GRYABBss uppfattning att man genom utbyggnad av ett för 
sedimenteringssteg kan åstadkomma sådana driftförhållanden vid 
Ryaverket att reningseffekten från första halvåret 1974 åter 
kan uppnås.
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13. Spårämne sundersökning av det vid Ryaverket renade avlopps
vattnets spridning från Rya Nabbe till Göteborgs skärgård. 
Pörevarande utredning (aktsid. 1438 ff)s som ingivits i sam
band med en tidigare prövning i målet, är utförd av AB Hydro- 
consult. I utredningen redogörs för resultatet av två spåräm- 
nesdoseringar i slutet av augusti och början av september 1 9 7 2 . 
Syftet med undersökningarna har främst varit att kartlägga 
det vid Ryaverket renade avloppsvattnets spridning och utspäd
ning i älvmynningen och skärgårdsområdet vid tillämpning av 
ytutsläppsförfarande vid Rya Nabbe.

I utredningen anföres bl a följande.

Det utflöde i Göta älv av renat avloppsvatten, som för när
varande äger rum vid Rya Nabbe, medför att det renade avlopps
vattnet i stort sett följer ytvattnets transport ut genom skär
gården. Rörelsen hos detta ytskikt är i hög grad vindberoende.
Då vindarna blåser från land sker en utspädning av det renade 
avloppsvattnet inom älvmynningen på ca 25 gånger medan havs
vind och därav orsakad uppstackning av ytvattnet medför, att 
det renade avloppsvattnet utspädes endast ca 10 gånger. Den 
efterföljande spridningen i skärgården håller sig dels till 
följd av utsläppets läge, dels till följd av corioliseffekten 
under frånlandsvindar längs den högra stranden utefter Hisingen. 
Vid pålandsvindar kan uppstackning äga rum och en styrning av 
det renade avloppsvattnets transport ske ned mot Askimsfjorden.

Hamnbassängerna nedströms Rya Nabbe ger med det nuvarande ut
flödet en fördröjning av det renade avloppsvattnets uttrans- 
port.

Ett djuputsläpp tvärs älven från en spridarledning på älvbott
nen ger initiella inblandningsbetingelser, som skiljer sig rätt 
mycket från vad som svarar emot nuvarande utsläppsförfarande.
En viss uppfattning om hur cn sådan utloppsanordning skulle
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fungera kan man få av tidigare spårämnesundersökningar, där 
rodamin "momentant0- doserades och relativt homogent inblan
dades i ytvattnet över en älvsektion vid Rya Nabbe.

Det visar sig här, att uttransporten till recipientområdets 
yttre delar skedde mycket snabbt. Den horisontella spridningen 
var effektiv medan det märkta ytvattnets vertikala inblandning 
begränsade sig till ett ganska tunt ytskikt av endast några få 
meters tjocklek. Detta är ett resultat som i princip överens
stämmer med de nu utförda mätningarna.

I vertikalled infördelas det renade avloppsvattnet i de vat
tenmassor, som överlagrar salthaltssprångskiktet. Vertikalin
blandningen i älvmynningen vid mättillfällena sträckte sig 
ned till ca 4 - 5 m. Fältets tjocklek avtog dock snabbt ut mot 
skärgården. Vid Nya Älvsborg uppgick detsamma till 2 - 3 m och 
vid Skalkorgarna till ca 1 m.

De utförda undersökningarna tyder på att det renade avlopps
vattnets spridning och utspädning i området mellan Hake fjord 
och Hönö - Öckerö är relativt oberoende av vilken form för ut
släpp av renat avloppsvatten man väljer inom älvmynningen.

ERINRINGAR, YTTRANDEN, PÅMINNELSER 
Statens naturvårdsverk
Statens naturvårdsverk har anfört i huvudsak följande.

En närmare granskning och bedömning av det ingivna utrednings
materialet redovisas i en av naturvårdsverkets kommunbyrå den 
1 5 .9 * 1 9 7 5 upprättad och i målet ingiven promemoria (aktsid.
2 1 5 0 ff).

Som naturvårdsverket i målet tidigare framhållit motsvarar nu
varande reningsanordningar i Ryaverket inte de krav som måste 
ställas med hänsyn till recipientförhållandena. Det är här fråga
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om ett mycket stort avloppsutsläpp som berör ett vattenområde 
av betydande intresse för såväl rekreation som fiske. Nu in
givna utredningar och undersökningar visar att en märkbar av
lastning av Göteborgsrecipient^n kan förväntas om längre gå
ende rening av avloppsvattnet genomförs.

Det övervägande flertalet av de reningsverk som byggts på se
nare år är utbyggda för biologisk-kemisk rening enligt efter- 
fällningsmetoden med tn reningseffekt av 90 procent eller mer 
ifråga om såväl bickemiskt syreförbrukande substans (BS^) som 
fosfor, motsvarande resthalter i det behandlade avloppsvattnet 
normalt ej överstigande 15 mg BS^ och 0,5 mg fosfor per liter 
vatten. I enlighet med miljöskyddslagens tillåtlighetsregler 
har därvid recipientförhållandena ofta inte i första hand kom
mit att avgöra reningskraven utan bedömningen av vilka vatten
skyddsåtgärder som skall vidtas har i stället skett med utgångs
punkt från vilka föroreningsförebyggande åtgärder som är tek
niskt möjliga till skälig kostnad. Kemisk efterfällning har 
därvid kommit att betraktas som en form av normal standard för 
behandling av kommunalt avloppsvatten. Göteborgsutsläppet är 
ett av de få återstående större avloppsutsläppen i landet där 
längre driven rening inte redan är genomförd eller planeras 
komma till stånd.

Mcd hänsyn till recipientförhållandena och övriga ovan anförda 
omständigheter kan naturvårdsverket int^ godta fortsatt utsläpp 
av avloppsvatten från Ryaverket efter enbart delbiologisk re
ning. Reningsverket måste därför enligt verkets mening byggas 
ut för en behandling i princip motsvarande biologisk-kemisk 
rening genom efterfällning. Detta innebär, förutom föreslagen 
komplettering med försedimentering, även utbyggnad av ett ke
miskt efterfällningssteg. På grund av den befintliga biologis
ka anläggningens begränsade kapacitet skulle dock krävas en vä- 
senlig utökning även av detta reningssteg för att uppnå angivna 
målsättning. Enligt naturvårdsverkets mening kan emellertid
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också andra kompletterande åtgärdar tänkas i stället för en 
utökning av den biologiska behandlingsdelen, i första hand 
filtrering efter det kemiska fällningssteget. Med hänsyn till 
att ett filter kan förväntas ge bättre reningseffekt i fråga 
om bl a fosfor och metaller vill vt rket förorda sådan utbygg
nad om en närmare undersökning skulle visa att de båda komp
lette ringsalternativen är ekonomiskt likvärdiga.

Utbyg-^naden av reninP'SVi rkc t bör under alla förhållanden vara 
genomförd och anläggningen tagen i drift senast före utgången 
av 1979.

Göta älvs mynningsomrade i anslutning till Rya Nabbe bör tills 
vidare kunna godtas som utsläppsområde för avloppsvattnet. Frå
gan om lämpligaste utformning och förläggning av själva utlopps- 
anordningarna bör dock utredas ytterligare för att man med 
större säkerhet skall kunna bedöma frågan. Och dot yrkas även 
att SMHI får fullfölja de undersökningar som SMHI i avgivit 
utlåtande (aktsid. 2137 ff) omnämnt. Detta i all synntrhet scm 
frågans avgörande - i motsats till vad som gäller för r~nings- 
anordningarna i övrigt - bör kunna anstå und^r t ex en tvåårs
period. Frågan bör dock har slutligt behandlats så att even
tuella ytterligare anläggningar kan tas i drift samtidigt med 
det utbyggda reningsverket i övrigt. I avvaktan på att frågan 
prövats bör nuvarande utsläpp av avloppsvattnet i strandkanten 
vid Rya Nabbe kunna godtas.

Yrkandet om att i vattendom^n inte skall intas bestämmelser 
med åläggande om återställningsåtgärder i recipienten föran
leder ingen erinran.

I fråp;a om bräddavloppsförhållandena inom Göteborgs kommun bör 
utöver tidigare bestämmelser för: skrivas att kommunen utarbetar 
ett samlat, program fKr saneringsåtgärder syftande till att duls 
minska bräddningens omfattning d..ls förhindra olägenheter vid
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bräddning vid sådana bräddavlopp som inte kommer att elimine
ras under överskådlig tid genom omläggning av ledningsnätet för 
separat avledning av spillvattnet eller på annat sätt. Preci
serade förslag till sådana åtgärder bör inges till vattendom
stolen för prövning senast vid utgången av 1979* Skälet härtill 
är att det är angeläget främst ur miljövårdssynpunkt att få 
fastställt de åtgärdar som det skall åvila, kommunen att utföra 
och den takt och ordning s^m åtgärderna skall utföras.

Kammarkollegiet
Kammarkollegiet yrkar att s jm villkor för utsläppet föreskrivs 
den av verket förcrdade reningsgraden samt att åtgärder för 
att uppnå denna skall vara utförda cch tagna i drift senast 
före 1 9 7 9 års utgång. Även i övrigt ansluter sig kollegiet till 
vad naturvårdsverket yrkat och anfört.

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMKl)
SMHI har av vattenrättsdomaren 26.6.1975 (aktsid. 2101 f) för
ordnats jämlikt 11 kap. 45 § 1 mom. vattenlagen att avge ut
låtande angående dels lämpligaste sett för avloppsvattnets ut- 
ledande vid utsläpp i Göta Älvs mynningsområde vid Rya Nabbe, 
dels möjligheten att leda ut avloppsvattnet till Göta Älvs in- 
åtgående saltvattenström i området mellan Rya Nabb.: och Gamla 
Hisingsbron.

SMHI har avgivit utlåtande i målet 22.9.1975 (aktsid. 2137 ff).

I första hand har institutets uppdrag inneburit att granska 
tre bilager till en inlaga från GRYAAB 1975. De tre bilagorna 
(cvan under rubrikin "Redogörelser för sökandenas utredningar 
och förslag" redovisade under p. 6, 7 och 8) innehåller under
sökningar cch beräkningar, s^m avses ligga till ^rund för be
stämning av avloppsutsläppets läge och utformning.
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I sitt utlåtande har SMHI - efter att ha rc-dovisat Gina synpunk
ter på och bedömningar av de tre angivna utredningarna jämte 
visst ytterligare material, som framlagts i målet för att be
lysa utsläppsfrågan, ävensom synpunkter på olika utsläppspunk- 
ter och utsläppssätt - avgivit följande sammanfattning.

Genomgången av tillgängligt material har visat att flera vä
sentliga faktorer har undersökts. Ytterligare beskrivningar 
är dock önskvärda. Dessa är:
1. Jämförelser mellan utbredningen av avloppsvatten och älv
vatten i Göteborgs skärgård vid nuvarande utsläppsförhållanden.
2. Densitetsskiktningens variation i det område som är aktuellt 
för djuputsläpp.
3. Variationen i dsn inåtgående djupströmmens styrka och loka
lisering i älvtvärsnittet vid Rya Nabbe, samt en mer detalje
rad beräkning av hur djupvattnet blandas in i utåtgående ström.
4. Ytströmmens variation i Rya Nabbeområdet.

För att utföra beskrivningarna enligt ovan bör i första hand 
befintligt material inventeras. Ger inte detta tillräcklig in
formation bör kompletterande fältmätningar företagas. - Insti
tutet föreslår att det definitiva beslutet om utsläppets läge 
och utformning får vänta tills de kompletterande beskrivningar
na enligt ovan föreligger. Tidsåtgången för framtagande av så
dant material uppskattas till 1 à 2 år.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län
Länsstyrelsen har i avgivet yttrande 27.10.1975 (aktsid. 2278 
ff) anfört i huvudsak följande.

Det behandlade avloppsvattnet från Ryaverket släpps ut i ett 
vattenområde som utgör ett värdefullt rekreationsområde för i 
första hand Göteborgsregionens befolkning men sommartid även 
fcr stora folkgrupper från in- och utlandet. Områdets stora 
värde för bad och båtsport är välkänt. Detta värde beror främst
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på landskapets skönhet och tillgänglighet men har under lång 
tid minskats av en vattenkvalitet som gjort bad i Göteborgs 
närhet mindre attraktivt. En viss förbättring i detta hänseen
de skedde dock i och med Ryaverkets idrifttagandu. Allmänhe
tens bedömning av om vattnet är lämpligt och attraktivt för 
fritidsaktiviteter beror först och främst på dess genomskin
lighet.

Det klarare vatten som redovisas i undersökningar år 1973 - 
1 9 7 4 till följd av låga närsalthalter har både uppfattats och 
uppskattats av regionens befolkning.

I ansökan anförs att Ryaverkets fosforutsläpp inte skulle på
verka vattenkvaliten. Detta antagande baserades på de förhål
landen som rådde intill första halvåret 1 9 7 4 och närmare be
stämt på de fosforhalter man då kalkylerade med. Länsstyrelsens 
sammanställning över Ryaverkets utsläpp av totalfosfor (akt
sid. 2 1 9 4; kompletterad aktsid. 2 5 0 6) visar dock hur fosfor
halterna sedan dess ökat i sådan omfattning att denna förut
sättning inte längre gäller. Det ökade fosforutsläppet ger ökad 
grumling av vattnet i havet utanför Göteborg och fosfor måste 
därför bedömas vara den kritiska parametern. Även för övriga 
parametrar har Ryaverkets utsläpp ökat.

Reduktionen både av fosfor och tunga metaller är emellertid 
relativt god vid Ryaverket. Därför bör GRYAAB ges tillfälle 
att under en övergångstid få göra försök med olika filtrerings- 
metoder för det biologiskt rena-d̂  avloppsvattnet samt exempel
vis pH-reglering av den biologiska processen. Angivna åtgärder 
kan beräknas medföra praktiskt taget samma resultat scm en ke
misk efterfällning med kalk. Något skäl att f n förorda kemisk 
fällning föreligger därför inte. Kostnaden för anläggandet av 
efterfällningsanordningar beräknas till 39 I-ikr. Årskostnaderna 
beräknas till 20 Mkr/år (1 9 8O) utan att medföra annat än mar
ginella miljöförbättringar.
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För att förbättra driftsförhållandena kan även f örsedimente- 
ring anordnas enligt GRYAAB:s förslag, men samtidigt måste 
risken för ökade luktproblem uppmärksammas.

Bräddavloppet till Göteborgs kanaler i centrala staden bör sna
rast bortkopplas. Dessa kanalers betydande skönhetsvärde i 
stadsbilden minskas genom bräddning av obehandlat, om än ut
spätt, kloakvatten. Motsvarande kommer att gälla för Mölndals- 
ån efterhand som föroreningen från bl a AB Papyrus väntas mins
ka. För kanalerna bör även undersökas hur restaurering kan ske.

Kontrollprogram fcr Ryaverket bör fastställas enligt miljö
skyddslagens regler.

Sammanfattningsvis understryker länsstyrelsen att alla rimliga 
åtgärder bör vidtas för att åstadkomma en attraktiv vattenmiljö 
i Göteborgs skärgård. Länsstyrelsen finner att sambandet mellan 
fosfcrutsläpp och vattengrumling motiverar att Ryaverket sna
rast byggs ut med filtrering. Bräddavlopp till kanalerna i Göte
borg bör bortkopplas.

Vid huvudförhandlingen i målet har länsassessorn Mats Vidén så
som representant för länsstyrelsen tillagt dels att länsstyrel
sen har, såvitt gäller utsläppsanordningarna, ingen anledning 
att motsätta sig bifall till GRYAAB:s yrkanden i den delen, 
dels att länsstyrelsen, såvitt gäller bräddavloppsfrågan, be
gär att Göteborgs kcmmun åläggs att före utgången av år 1976 
till länsstyrelsen inkomma med en tidsplan utvisande tid och 
sätt för att bortkoppla bräddavloppen till Göteborgs kanaler 
i centrala staden.

I länsstyrelsens yttrande 27.10.1975 anges vidare att beslut i 
ärendet fattats av länsstyrelsens styrelse och att - vilket
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närmare framgår av yttrandet - mc t "beslutet landshövdingen och 
fyra andra tjänstemän vid länsstyrelsen anmält skiljaktig me
ning enligt till yttrandet fogad protokollsbilaga.

Enligt den skiljaktiga meningen och på däri anförda skäl (akt- 
sid. 2181 ff) bör Ryaverket byggas ut med - förutom filtrering 
snarast - kemisk fällning före utgången av år 1980.

Fiskeriintendonten i Västerhav» ts distrikt
Fiskeriintendenten i Västerhavets distrikt Karl-Erik Berntsson 
har i avgivet yttrande 1 .1 0 . 1 9 7 5 (aktsid. 21 69 ff) anfört bl a 
följande.

Försedimentering och filtrering skulle ge cn avsevärd reduktion 
av suspenderat material. Därigenom minskas grumligheten och 
siktdjupet ökar, vilket förbättrar möjligheterna för vattnets 
självrening. Dock måste tillses att utsläpp av tungmetallsal- 
ter och skadliga organiska ämnen från olika industriföretag 
inte görs. En förutsättning för införande av filtrering är att 
försedimentering införes.

Kemisk fällning har en god effekt på reduktionen av fosfor och 
metaller. Skulle det biologiska steget bli stört av t ex otill- 
låtet industriellt utsläpp är kemisk efterfällning fördelakti
gast. Framfcrallt blir reduktionen av tungmetaller med denna 
metod effektivarc, vilket är viktigt för att undvika en anrik
ning av dessa i fisk. Av de båda reningsalternativin förordas 
därför från fiskets sida kemisk efterfällning. Som fällnings- 
kemikalie bör därvid kalk användas.

Om utsläppet vid Rya Nabbe är ett bottenutsläpp eller ytutsläpp 
är troligen egalt och anses påverka förhållandena endast till 
i höjd med Nya Älvsborg. Utspädningsförhållandena bestämmes se
dan av hydrologiska och metrrologiska faktorer.
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Under förutsättning att en förbättrad rening av avloppsvattnet 
sker, finns ur fiskerisynpunkt inget att erinra mot att utsläp
pet som planerat sker vid Rya Nabbe.

Vid de tillfällen bräddning sker motsvarar det bräddade avlopps
vattnet föroreningsmässigt en väsentlig del av det totala föro- 
reningsutsläppet. Eftersom driftsstörningar förekommit vid Rya
verket är det viktigt att säkrare driftsförhållanden tryggas 
genom snarast möjliga successiva ombyggnad till duplikatsystem 
och att effektiv industrikontroll genomföres. Det är också vä
sentligt, att i den mån bräddavlopp sker, detta görs till vat
tenområden med god vattenomsättning. Begärt tillstånd till ut
släpp genom bräddavlopp bör även göras tidsbegränsat. Slutligen 
är det viktigt att en uppföljning av i första hand kvicksilver
halten i fisk sker.

Vid huvudförhandlingen i målet har fiskeriintendenten Berntsson 
tillagt följande: Efter att ha tagit del av naturvårdsverkets 
yrkande beträffande reningsförfarande kan jag även helt instäm
ma med detta. - I fråga cm utsläppet från Ryaverket är det ef
ter vad som nu framkommit troligt att ett utsläpp i det salta 
bottenvattnet skulle påverka ett begränsat område från fiskets 
synpunkt och få största inverkan mer inne i hamnområdet än ute 
i den inre skärgården, varför ett bottenutsläpp förordas. Men 
hur stor utspädningen blir och hur stora områden som påverkas 
är enligt vad som framkommit av SMHI:s utlåtande ej helt klar
lagt och det skulle vara lättar« att ta ställning stdan ytter
ligare utredningar har gjorts.

Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC)
Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) har i huvudsak 
anfört följande.
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Beträffande valet av reningsmetod instämmer SVC i de krav, som 
framförts bl a av naturvårdsverket och fiskeriintendenten i 
Västerhavets distrikt, innebärande att sökanden ålägges utföra 
även utbyggnad av ett kemiskt efterfällningssteg. Med hänsyn 
till angelägenheten ur fiskets synpunkt att så långt möjligt är 
få en reduktion av tungmetaller, instämmer SVC jämväl i natur
vårdsverkets krav på genomförandet av en filtrering efter det 
kemiska fällningssteget, om det är det bästa alternativet.

Beträffande utsläppsområde för regionens avloppsvatten har SVC 
ingenting att erinra mot att nuvarande område tills vidare god- 
tages som utsläppsområde för avloppsvattnet och att det defi
nitiva beslutet om utsläppets läge och utformning får anstå 
till dess SMHI färdigställt de av SMHI föreslagna kompletteran
de utredningarna. Beträffande bräddningen av avloppsvatten inom 
Göteborgs kommun instämmer SVC i yrkandet, att begärt tillstånd 
till utsläpp genom bräddavlopp göres tidsbegränsat. SVC yrkar 
vidare, att sökanden ålägges att genom kontinuerliga provningar 
av fisk kontrollera och uppfölja kvicksilverhalten i fisk inom 
recipienten.

Hönö Hembygdsförening
Hönö Hembygdsförening har bl a anfört: Hönö Hombygdsförening 
finner icke anledning motsätta sig GRYAAB:s yrkanden, men vill 
hänvisa till tidigare skrivelser från föreningen, där det på
pekas det viktiga med en spridarledning för att få en bättre 
inblandning i älvvattnet. Samtidigt anser föreningen att mål
sättningen för GRYAAB måste vara att rena sitt avloppsvatten 
till den grad som övriga kommuner via lagstiftning är ålagda 
att göra.

Öckerö kommun
Öckerö kommun har yrkat att målet slutligt prövas och att vill
koren för tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från Ryaverket
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därvid fastställes innefatta nuvarande reningsmetod med för
bättrad eftersedimentering samt kompletterad med försediinente- 
ring och filtrering.

Öckerö kommun har vidare förklarat sig ej ha något att invända 
mot att avloppsvattnet även framdeles utsläppes i Göta älv i 
höjd med Rya Nabbe. Dock kan enligt kommunen ifrågasättas, om 
GRYAAB i tillräcklig grad övervägt möjligheten att leda ut vatt
net från Ryaverket till älvens ingående saltvattenström och på 
detta sätt vinna förbättrad inblandning och förlängd uppehålls
tid.

Styreö Fastighetsägares Förening, Karl Erik Hoppe och Per Erik 
Lindgren
Föreningen och Karl Erik Hoppe, Göteborg, såsom fastighetsäga
re på Wargö i Göteborgs skärgård begär i ingivna skrifter att 
fil.lic. Per Erik Lindgrens undersökning rörande totalutbred
ningen av smutsvattenindicerande grönalgsvegetation samt tung
metaller i flerårig algvegetation i Göteborgs skärgård under 
år 1974, vilka utförts på Lindgrens eget initiativ, medtages 
vid bedömningen av de hittills genomförda reningsåtgärdernas 
effekt.

Såsom grund för sin begäran anför Hoppe bl a följande: På 
GRYAAB:s uppdrag utfördes 1972 och 1973 under senare delen 
av högsommaren av fil.lic. Per Erik Lindgren undersökningar 
rörande totalutbredningen av smutsvattenindicerande grönalgs
vegetation samt tungmetallhalter i flerårig algvegetation i 
Göteborgs skärgård. Resultatet av dessa undersökningar utvi
sade en avsevärt minskad utbredning i jämförelse med maximal
utbredningen av sådan vegetation under 1960-talet. - Lindgren 
har påpekat att utbredningen av sådan vegetation förutom av 
den utsläppta smutsvattenmängden även kan påverkas av naturli
ga förhållanden såsom vattenströmmar och vindriktningar. Om 
dessa under 1 9 7 2 och 1 9 7 3 varit ogynnsamma för smutsvattenve
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getationen, finnes uppenba.rligen risken, att man bedömer ef
fekten av vidtagna åtgärder för optimistiskt. - Med hänvisning 
till resultaten från 1972 och 1973 ville GRYAAB icke utföra 
någon motsvarande undersökning 1 9 7 4 « På eget initiativ har 
Lindgren under senare delen av högsommaren 1974 dock genomfört 
en undersökning av de smutsvattenindicerande grönalgernas to
talutbredning i Göteborgs skärgård. Denna undersökning motsva
rar till uppläggning och omfattning fullständigt de undersök-» 
ningar, som utförts 1972 och 1973« Resultatet visar att den 
smutsvattenindicerande grönalgsvegetationen visar större ut
bredning 1974 än 1972 och 1973. Dock har totalutbredningen icke 
ökat till maximalutbredningen. - Om man icke medtager resulta
ten av Lindgrens undersökning från 1974 i beslutsunderlaget 
får man med stor sannolikhet en för optimistisk bedömning av 
de vidtagna reningsåtgärdernas effekt.

Fil.lic. Lindgren har i ingivna skrifter (aktsid. 2402 ff och 
250 9 ff) framfört kritik mot de undersökningar av den fastsit
tande algvegetationen som utförts under ledning av professor 
T. Levring år 1974 och 1975 nch de slutledningar beträffande 
vattenbeskaffenheten i Göteborgsrecipienten som gjorts av sö
kandena på grundval av dessa undersökningar,

Shell Raffinaderiaktiebolag
Shell Raffinaderiaktiebolag - bolagets tidigare firma Koppar- 
trans 01jeaktiebolag - har såsom dess talan slutligt bestämts 
anfört i huvudsak följande: I 1 9 7 4 års deldom föreskrev vatten
domstolen beträffande frågan om menlig inv;rkan av Ryaverkets 
avloppsutsläpp på, numera, Shells kylvattenanläggning att GRYAAB 
skulle söka träffa uppgörelse med Shell och att Shell, därest 
överenskommelse ej kunde nås, hade möjlighet att hänskjuta er
sättningfrågan till vattendomstolens prövning inom tiden före 
slutligt avgörande av målet i övrigt. Vi har för närvarande ej 
tillräckligt underlag för att bedöma skadan och ersättningsan
språken och om skadan är tillfällig eller bestående. Det har
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skett en viss åkning av musslor och alger i kylvattenintag och 
separatorer. Mot bakgrunden härav yrkar Shell att vattendomsto
len på samma sätt som i 1974 års deldom ålägger GRYAAB att söka 
träffa uppgörelse med Shell och att Shell, om sådan uppgörelse 
ej träffas, skall äga rätt att inom fem år hänskjuta den tvis- 
tiga ersättningsfrågan till vattendomstolen för prövning även 
om målet i övrigt då skulle vara slutligt avgjort. Por att få 
tillräckligt underlag för bedömning av vattenkvalitet«n anser 
Shell angeläget att de kontrollundersökningar beträffande in
verkan på kylvattenanläggningen som tidigare föreskrivits av 
vattendomstolen skall fortsätta.

Yrkande om ersättning för rättegångskostnader har framställts 
av Öckerö kommun. Kommunen har yrkat ersättning för sina om
buds- och biträdeskostnader å målet under tiden 1.1.1972 -
22.4.1976 med sammanlagt 24.592 kronor (aktsid. 2488 och 25 0 7 f).

Sökandenas påminnelser
GRYAAB och Göteborgs kommun har i avgiven påminnelseskrift med 
därtill fogade bilagor (aktsid. 2196 ff) och vid huvudförhand
lingen i målet bemött vad som anförts och yrkats i avgivna 
erinringar och yttranden.

2 ö̂ rda re_ci£ie_n_tund_er_£Ökn_ingar
Sökandena bestrider yrkandet att fil.lic. Per Erik Lindgrens, 
på eget initiativ utförda, undersökningar frän 1 9 7 4 skall intas 
i målet. Enligt sökandenas uppfattning är det material som in
givits i målet tillräckligt som underlag för ställningstagandet 
beträffande villkor för avloppsvattnets behandling och utledan- 
de och anledning saknas ävenledes at+ ta hänsyn till den kri
tik Lindgren riktat mot Levrings undersökningar.
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R y  a.v£rke_t s_u_t forrani n g
GRYAAB har sammanfattningsvis anfört följande.

En reningsanläggnings utformning måste i första hand bestämmas 
med utgångspunkt från de reningseffekter som erfordras med hän
syn till recipientförhållandena. Det kan icke vara rimligt att 
man för en anläggning med utsläpp till en god havsrecipient 
skall ställa samma krav på reningseffekt som för en anläggning 
med utsläpp till en recipient med dålig vattenomsättning.

Enligt GRYAAB:s uppfattning är den rening som åstadkommes i 
Ryaverket tillräcklig för den recipient som nu utnyttjas och 
man synes under de närmaste tio åren endast behöva vidtaga be
gränsade kompletteringar.

Naturvårdsverket anser att Ryaverket skall kompletteras genom 
utökning av det biologiska steget samt med kemisk rening. Detta 
innebär att man, förutom av GRYAAB föreslagen försedimentering, 
skulle utbygga ett kemiskt efterfällningssteg. Utökning av det 
biologiska steget skulle enligt naturvårdsverket kunna ersättas 
med slutfiltrering. Kemisk behandling har även förordats i and
ra yttranden och erinringar.

Enligt GRYAAB:s uppfattning medför kemisk rening negativa ef
fekter ur allmän naturvårdssynpunkt samt så stora kostnader och 
så stora problem ur slamsynpunkt att denna rening endast bör 
tillgripas då den är absolut nödvändig för att undvika olägen
heter genom fosfortillförsel. Sådana olägenheter föreligger icke 
i vad avser Ryaverkets recipient.

GRYAAB har föreslagit att Ryaverket skall kompletteras i första 
hand med försedimentering och senare eventuellt med filtrering; 
härjämte undersckes möjligheterna att förbättra eftersedimen- 
teringen. Enligt GRYAAB:s uppfattning kan man icke idag och ej 
heller framdeles slutligt bestämma vilka åtgärder som erfordras
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för framtida drift av ett reningsverk. Åtgärderna kommer stän
digt att bli föremål för överväganden och ändringar med hänsyn 
till ändrade miljövårdskrav och fortlöpande teknisk utveckling. 
De av GRYAAB föreslagna kompletteringarna bör därför betraktas 
som det närmaste förestående steget i en utveckling vars slut
punkt ej kan fastställas.

GRYAAB har i anslutning till vad sålunda sammanfattningsvis 
anförts vidare framhållit bl a följande.

Det kan i olika sammanhang konstateras att miljövårdspåverkan 
totalt sett på grund av människan och hennes verksamhet är be
roende av samhällets utveckling men ej av olika s k renings- 
eller behandlingsmetoder. Kan flyttar endast påverkan till me
dia - luft, mark och vatten - samt geografiska områden som be- 
dömes kunna tåla den. Motsvarande flyttning av påverkan innebär 
transporten av behandlat avloppsvatten till en stark avlopps- 
recipient istället för utnyttjandet av en svag sådan. Ovanståen
de resonemang medför att en tillgänglig resurs i form av en 
stark avloppsrecipient självklart bör få utnyttjas. Motsatsen 
innebär en felaktig hushållning med allmänna medel. - Flera 
forskare inom avloppsreningsområdet har uttalat att de anser 
det oförsvarligt att med dagens bristfälliga kunskaper som bak
grund kräva dyrbar kemisk behandling vid avloppsutsläpp i ma
rina recipienter.

Trots att fosforutsläppet från Ryaverket från dess idrifttagan- 
de och fram till innevarande tidpunkt ökat kan konstateras att 
fosforhalten i ytvattenskiktet av recipientens inre del, dvs 
den vattenvolym som i första hand påverkas av Ryaverkets utsläpp, 
under samma tidsperiod ej uppvisar motsvarande trend.

I älvmynningen sker en icke obetydlig sedimentation av lerslam 
varigenom en betydande del av fosformängden avlägsnas från vatt
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net. Denna process beräknas komma att fortsätta så länge Göta 
älv transporterar lerpartiklar ut i havet.

Bortsett från området närmast intill utsläppet kan fosforsi
tuationen i innerskärgården under 1970/71» dvs innan Ryaverket 
togs i drift, bedömas vara i huvudsak likvärdig med den under 
1 9 7 2 / 7 3 då verket uppvisade mycket god reningseffekt med av
seende på fosfor och under 1 9 7 4/7 5 ? då reningseffekten varit 
sämre. Detta måste innebära att Ryaverkets inverkan totalt sett 
är av endast marginell betydelse. Av ändå mindre betydelse mås
te variationer i Ryaverkets effekt beroende av bl a utbyggnads- 
stegens tidsmässiga förläggning vara.

Beträffande fiskeriintendentens yttrande är beträffande fosfor 
att säga att man utomlands i flera situationer funnit att ut
släpp av näringsämnen gynnsamt påverkat fiskeförhållandena - 
i vissa situationer har t o m  konstgödningsämnen tillförts fis
kevatten. Kontrollerat utsläpp av avloppsvatten i fiskeområden 
kan alltså vara en resursåtervinning. En förutsättning härför 
är att recipienten inte tillföres skadliga mängder av för det 
biologiska livet farliga ämnen. Undersökningar i bl a biotest- 
anläggningen visar att behandlat avloppsvatten från Ryaverket 
ej kan bedömas ge upphov till några risker i detta avseende. 
Svartlistningen av fiskeområden i Göteborgs skärgård beräknas 
ej vara förorsakade av avloppsutsläpp från Göteborg med omgi
vande region utan torde ha sin grund i utledning av industriellt 
avloppsvatten som ej passerat Ryaverket. Sökandena kan därför 
inte påta sig kostnaderna för kontroll av kvicksilverhalterna 
hos fisk inom skärgårdsområdet.

Öckerö kommun anser att man nu skall ta slutlig ställning till 
utformningen av göteborgsregionens avloppsanläggningar. På grund 
av den fortlöpande tekniska utvecklingen inom avloppsområdet an
ser GRYAAB att GRYAAB:s förslag bör betraktas som det närmast 
förestående steget i en framtida utveckling vars slutpunkt för
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närvarande ej kan fastställas. Därest vattendomstolen anser 
sig böra skilja sig från ärendet i och med handläggningen av 
nu aktuell ansökan torde detta vara möjligt. Härvid får frågor 
avseende fortsatt utbyggnad behandlas enligt miljöskyddslag
stiftningens bestämmelser.

UtsläP£ vid. Rya, Nabbe_
GRYAAB har vidhållit sitt förslag och bl a anfört.

GRYAAB motsätter sig att bekosta fortsatta utredningar om ström
nings förhållandena i älvens mynningsområde. De omfattande un
dersökningar och utvärderingar som företagits måste anses till
räckliga för ställningstagande till lämplig utsläppspunkt och 
utsläppssätt. Med kännedom om hittills genomförda omfattande 
undersökningar ifrågasättes det praktiska värdet av ytterliga
re av SMHI ifrågasatta specialundersökningar i älvens mynnings
område .

Enligt GRYAAB:s uppfattning bör man bibehålla de nuvarande ut
släpp sanordningarna tills förhållandena annat föranleder.

Svårigheterna att utföra och bibehålla anordningar för djup
utsläpp med hänsyn till främst sjötrafiken men även sedimenta- 
tionsförhållandena finns anledning understyrka.

GRYAAB är berett att förlänga utloppet till strömfåran så snart 
klart besked föreligger om den planerade hamnen vid Rya Nabbe 
skall komma till stånd och i samband med byggandet av hamnen.

Bräddayl oj>£
Göteborgs kommun har i avgivna påminnelser anfört i huvudsak 
följande.

Vad gäller bräddavloppsförhållandona i Göteborg sker successivt 
ombyggnad av ledningsnätet till separat system när förutsätt
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ningar härför föreligger i form av sanering, trafikledsanlägg- 
ning eller motsvarande. Härigenom minskar bräddningens omfatt
ning och recipientpåverkan. Baserat på tidigare beräkningar 
kan en fullständig separering av äldre kombinerat system i Gö
teborg - främst de centrala delarna - bedömas kräva en kostnad 
av 2 å 3 miljarder kronor för kommunen och berörda fastighets
ägare. Att såsom naturvårdsverket yrkat upprätta en preciserad 
plan för erforderliga arbeten bedömer kommunen som orealistiskt 
beroende på de många faktorer som påverkar utvecklingen och 
den tidsrymd en sådan plan skulle omspänna. Att såsom dessutom 
föreslagits planen skulle fastställas av vattendomstolen kan 
kommunen ej heller gå med på. Kommunen förordar därför fort
satt samråd i hithörande frågor med länsstyrelsen.

Länsstyrelsens diskussion av bräddavloppsfrågorna sammanfaller 
i princip med kommunens målsättning på sikt. Som ovan anförts 
kräver en fullständig avveckling av bräddavlopp stora kostnader 
och lång tid. Även en avlastning av kanalerna i centrala Göte
borg medför omfattande anläggningsarbeten. Motsvarande gäller 
Mölndalsån, beträffande vilken inverkan av det kombinerade av
loppssystemet i centrala Mölndal också måste beaktas. Kommunen 
åtager sig på sikt att bortkoppla bräddavlopp till kanaler i 
stadens centrala delar ävensom att borttaga de uppgrundningar 
som tidigare avloppsutsläpp kan ha orsakat. Vad länsstyrelsen 
yrkat i fråga om åläggande för kommunen att till länsstyrelsen 
inkomma med en tidsplan för åtgärderna beträffande bortkoppling 
av bräddavlopp till kanalerna medges.

Kommunen motsätter sig att tillståndet till utsläpp genom brädd
avlopp göres tidsbegränsat; det synes helt meningslöst att fast
ställa en avlägsen tid, kanske 50 år framåt i tiden. En kortare 
tid skulle ej fylla någon funktion eftersom det är ogörligt att 
inom en begränsad tid införa dublikatsystem inom hela kommun
området.



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

DOM s. 52

A 37/67

_S hel_1 s_kylyajt t_e nan_l ä£gn i n
Beträffande Shells yrkanden medger GRYAAB att föreskrifter 
meddelas i enlighet med vad Shell föreslagit och att tiden för 
tvistens hänskjutande därvid bestäms till inom fem år. Med hän
syn till det material, som redan föreligger i målet, och öv
riga omständigheter är det för båda parter lämpligt att even
tuell tvistig ersättningsfråga kan upptas till prövning av 
vattendomstolen och att parterna således ej blir tvungna att 
väcka och föra talan vid fastighetsdomstol.

Rät;tegångsjco s tnader
Gentemot den av Öckerö kommun fordrade ersättningen för kost
nader å målet har sökanden ingen erinran.

VATTENDOMSTOLENS BEDÖMNING
De omfattande undersökningar och utredningar som sökandena re
dovisat i målet samt hittillsvarande erfarenheter av driften 
vid Ryaverket finner vattendomstolen ge tillräckligt underlag 
för ett slutligt avgörande av målet. Detta gäller även frågan 
om filtrering såsom ett sista behandlingssteg enär en ändamåls
enlig utformning och drift av en sådan anläggning ej synes er
bjuda nämnvärda tekniska svårigheter. Vattendomstolen finner 
således ej skäl föreligga att förordna om ytterligare utred
ningar och om ytterligare uppskov med den slutliga prövningen 
av målet. Såvitt gäller frågan om avloppsutsläppets inverkan 
på Shells kylvattenanläggning bör dock Shell i enlighet med 
GRYAABss medgivande beredas möjlighet att på sätt och inom tid 
nedan i domslutet föreskrives kunna hänskjuta tvistig ersätt
ningsfråga till vattendomstolens prövning.

För slutlig prövning upptar vattendomstolen först till behand
ling villkoren för fortsatt utsläpp av avloppsvatten från Rya
verket. Dessa villkor bör därvid bestämmas med utgångspunkt från 
en beräknad framtida belastning av inkommande avloppsvatten och 
lämpligen den vid torrväder till Ryaverket inkommande avlopps
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vattenmängd, som kan antas uppnås fram till omkring år 1 9 9 0. 
Enligt av GRYAAB vid huvudförhandlingen lämnade uppgifter upp
går den till Ryaverket för närvarande inkommande avloppsvatten
mängden vid torrväder till 2,7 m^/s med en anslutning av 520 000 
personer eller - med i vattenmängden inräknat påslag för av
loppsvatten från industrier - cirka 600 000 personekvivalenter. 
Med ledning härav och av andra i målet lämnade uppgifter be
räknar vattendomstolen motsvarande värden år 1 9 9 0 kunna uppgå 
till 3,5 nî /s och 6 5O 000 personer respektive 7 5 0 000 person
ekvivalenter. Vattendomstolen utgår vid sin bedömning från 
sistnämnda vattenmängd.

Recipienten för utsläppet från Ryaverket utgörs av älvmynningen, 
som till stor del är hamnområde, samt av inre och yttre skär
gårdsområdena. Men de utsläppsanordningar vid Rya Nabbe, som 
vattendomstolen nedan funnit skäl föreskriva, synes minst 3 0- 
faldig och upp till 5 0-faldig utspädning av avloppsvattnet kun
na uppnås redan inom det förstnämnda området. Vidare torde en 
ej obetydlig mängd av den fosfor som medföljer avloppsvattnet 
avsättas inom samma område, vilket med jämna tidsintervall mudd
ras för sjöfartens behov. Av betydelse vid bedömningen av reci- 
pientförhållandena bör dessutom beaktas den i älvmynningen mes
tadels starka inåtgående salta djupvattenströmmen samt den sto
ra vattenomsättningen och den starka uttunningen i skärgårds
områdena av det utgående älvvattenskiktet med däri inlagrat av
loppsvatten, vilka omständigheter utgör goda betingelser för en 
snabb nedbrytning av restföroreningarna i avloppsvattnet.

Avloppsvattnet från Ryaverket synes därför utan större olägen
heter kunna utsläppas vid Rya Nabbe även i fortsättningen. Där
vid bör med hänsyn till strömningsförhållandena därstädes och 
recipientförhållandena i övrigt utsläppet lämpligen ske i den 
egentliga strömfårans högra del i den utåtgående strömmen på 
minst 3 ro djup, varför föreskrifter härom meddelas i domslutet 
nedan. Anledning saknas sålunda enligt vattendomstolens mening
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att vidare överväga alternativen med djupvattenutsläpp - even
tuellt kombinerat med spridarledning - och jetstråleutsläpp. Då 
nuvarande utsläppsanordningar synes kunna godtas under en över
gångstid bör GRYAAB med hänsyn till en eventuell hamnutbyggnad 
inom området beviljas visst anstånd med utförandet av ombygg
naden av utloppsanordningarna och tiden för dess färdigställan
de därför bestämmas till senast före utgången av år 1981.

De mycket goda recipientförhållandena medför enligt vattendom
stolens mening att kraven på rening av Ryaverkets avloppsvatten 
före utsläppandet i recipienten - oaktat den stora mängden av
loppsvatten - utan olägenhet av betydelse för recipienten kan 
och bör ställas lägre än vad som eljest numera vanligen är fal
let. Därför bör mot bakgrunden av utförda undersökningar och 
gjorda erfarenheter noga övervägas huruvida den av motparterna 
yrkade efterfällningen verkligen nu är påkallad. Efterfällningen 
medför nämligen mycket höga driftskostnader och på sikt även 
betydande problem med slamdeponering. Enligt vattendomstolens 
mening får anses klarlagt att förutom den av GRYAAB föreslagna 
försedimenteringen även oundgängligen erfordras utbyggnad av 
det biologiska steget samts som ett alternativ till efterfäll
ning, filtrering. Därmed synes kunna ernås förutom 80-85 pro- 
centig nedbrytning av BS^ även en 5 0 -6 0 procentig avskiljning 
av halten totalfosfor i avloppsvattnet. Den ytterligare huvud
sakliga vinst man skulle göra genom att som alternativ till 
filtreringen införa kemisk efterfällning synes vara ytterliga
re avskiljning av 400 - 600 kg fosfor per dygn vid full belast
ning av verket. Hittillsvarande erfarenheter synes tyda på att 
recipienten utan påtagliga menliga följdverkningar tål även det 
större utsläppet. Yrkandena om införande av kemisk efterfäll
ning bör därför ogillas särskilt som ej heller i övrigt några 
omständigheter som motiverar längre gående reningsåtgärder än 
vad nyss sagts synes föreligga. Omfattningen av och skäliga tids
frister för utförande och idrifttagande av de ytterligare re
ningsanläggningar , som vattendomstolen enligt ovan funnit er
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forderliga, bör bestämmas på sätt närmare framgår av domslutet 
nedan. Tidsfristen för filtreringsanläggningen har bestämts 
med hänsyn till att GRYAAB bör beredas skäligt rådrum för yt
terligare försöksverksamhet.

I fråga om kontrollverksamheten kan konstateras att ett omfat
tande kontrollprogram genomförts under Ryaverkets uppbyggnads- 
tid avseende såväl själva verket som recipienten och att GRYAAB 
avser att även framdeles i stora delar bibehålla detsamma. Nå
gon erinra.n mot GRYAAB: s förslag härutinnan föreligger ej i 
annan mån än att yrkande framställts om en uppföljning av kvick
silverhalten i fisk. Såsom flera parter föreslagit i målet bör 
fortsatt kontroll och utformning av kontrollprogram - liksom 
skötselinstruktioner för reningsanläggningar - fastställas av 
länsstyrelsen såsom tillsyningsmyndighet i enlighet med miljö
skyddslagens bestämmelser. Skäl att härvid meddela detaljerade 
föreskrifter om kontrollprogrammens innehåll kan ej anses före
ligga särskilt med beaktande av att länsstyrelsen i fråga om 
kontrollprogram uppgivit sig ha att samråda med berörda myndig
heter och däribland fiskerimyndigheterna. Kontroll- och skötsel
bestämmelserna bör i övrigt utformas på sätt nedan av domslu
tet framgår.

Bräddning av avloppsvatten inom Göteborgs kommun bör på de av 
kommunen anförda skälen även framdeles tillåtas ske på i huvudsak 
samma villkor sonr för närvarande gäller. Att t i d-st*? gran sa till
ståndet till bräddning, vilket fisk^riirrttTidLni>/n förslagit, finner 
vattendomstolen ej skäl till med hänsyn till de möjligheter till 
omprövning av tillståndet som föreligger enligt miljöskydds
lagens bestämmelser.

Vad gäller de i målet framställda yrkandena om skyldighet för 
kommunen att upprätta en tidsplan för ombyggnaden till dupli
katsystem och andra arbeten för att minska bräddavloppsutsläppen 
anser vattendomstolen att det föreligger ett berättigat intresse
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ur miljövårdssynpunkt att ha tillgång till en översiktlig och 
mer preciserad tidsplan än vad hittills redovisats i målet. 
Enligt vattendomstolens mening bör tidsplanen uppta lämpliga 
och möjliga arbeten och åtgärder för att minska bräddavlopps- 
utsläppen inom kommunen och således ej enbart avse bräddavlop
pen till kanalerna i centrala Göteborg, även om dessa synes 
mest angelägna att åtgärda, samt omfatta tiden fram till år 
1990. Kommunen bör följaktligen åläggas att upprätta en sådan 
plan. Planen bör inges till länsstyrelsen och tiden för dess 
ingivande bör med beaktande av att den sålunda föreskrivna planen 
får anses mer omfattande än den plan kommunen förklarat sig 
villig att redovisa bestämmas till senast före 1.7.1977. Någon 
vattendomstolens prövning av planen synes ej erforderlig. Kom
munen bör i stället åläggas att i enlighet med vad nedan före- 
skrives utföra ombyggnad till duplikatsystem och andra åtgär
der för att minska bräddavloppsutsläppen samt därjämte åläggas 
samråda med länsstyrelsen vid planeringen och till länsstyrel
sen redovisa vidtagna och planlagda arbeten och åtgärder.

Den tidigare uppskjutna frågan om återställningsåtgärder i re- 
cipienten bör då något yrkande i den delen ej kvarstår i målet 
avskrivas från vidare handläggning.

I övrigt finner vattendomstolen beträffande huvudsaken endast 
skäl till de föreskrifter som framgår av domslutet nedan.

Till Öckerö kommun bör ersättning för rättegångskostnader utgå 
med yrkat belopp.

DOMSLUT

TILLSTÅND M.M. FÖR AVLOPPSVATTENUTSLÄPP FRÅN RYAVERKET 
Vattendomstolen lämnar på nedan angivna villkor GRYAAB tillstånd 
att från Ryaverket genom utloppsledning vid Rya Nabbe utsläppa 
avloppsvatten i Göta älv från Göteborgs m fl kommuner - anslutna
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till förevarande för Göteborgsregionen gemensamma avloppsan
läggningen - efter det avloppsvattnet undergått nedan föreskri
ven rening.

Villkor m.m.
De olika reningsanläggningarna skall där ej annat framgår ne
dan vara dimensionerade för en till verket inkommande avlopps
vattenmängd vid torrväder av 3»5 m^/s och skall i övrigt vara 
utformade och skötas så att i medeltal per kalendermånad genom 
reningsåtgärderna uppnås beträffande de två mest betydelsefulla 
parametrarna en 80-procentig reduktion av mängden syretärande 
substans (BS^) och en 50 - 60-procentig reduktion av mängden 
totalfosfor.

Avloppsvattnet skall före utsläppandet genomgå behandling i 
anläggningar för försedimentering, biologisk rening - luftning 
och sedimentering - samt filtrering.

Anläggningen för försedimentering (aktsid. 1773) skall utfor
mas i samråd med naturvårdsverket. Anläggningen skall färdig
ställas och tas i drift före utgången av år 1978«

Den nuvarande anläggningen för luftning av avloppsvattnet skall 
byggas ut till minst dubbel kapacitet så att avloppsvattnets 
uppehållstid därigenom ökas till minst 90 min. Den nya anlägg
ningen skall färdigställas och tas i drift senast den 1 juli 
1978.

Anläggningen för filtrering (aktsid. 1774) skall utformas i 
samråd med naturvårdsverket. Anläggningen skall färdigställas 
och tas i bruk snarast möjligt dock senast före utgången av år 
1980.

Utloppsanordningarna vid Rya Nabbe skall byggas om så att av- 
loppsutsläppet därstädes sker till den egentliga strömfårans
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högra del och förläggas i utåtgående strömmen på minst 3 m vatten
djup vid medelvattenstånd. Ombyggnaden kan om så befinnes lämpligt 
utföras i samband med planerad utbyggnad av hamnen men skall dock 
oavsett sådan utbyggnad utföras och tas i bruk före utgången av år 
1981. GRYAAB erinras om att vad nu föreskrivits ejfritar GRYAAB 
från skyldighet att inhämta tillstånd till ombyggnaden av utsläpps- 
anordningarna enligt vattenlagens bestämmelser om byggande i vatten.

Till dess ovanstående anläggningar utförts och tagits i drift inom 
för respektive anläggning föreskriven tid skall motsvarande hit
tills gällande tillstånd i 1972 års deldom för GRYAAB att utsläppa 
avloppsvatten vid Rya Nabbe fortfarande gälla i tillämpliga delar.

Okad anslutning till Ryaverket får endast ske i den mån verkets 
kapacitet ej härigenom överskrides.

Industriellt avloppsvatten får ej tillföras Ryaverket i sådan 
mängd eller av sådan beskaffenhet att verkets funktion nedsät- 
tes eller särskilda olägenheter uppkommer i recipienten.

Kontroll- och skötselbestämmelser
GRYAAB ålägges att sköta driften av Ryaverket på sådant sätt 
att bästa möjliga reningseffekt uppnås vid verket.

GRYAAB ålägges tillse att delägarkommunerna noga fullgör sin 
skyldighet att inventera och registrera förekomsten av ur av
loppsvattensynpunkt besvärande industrier samt att de faststäl
ler bestämmelser för anslutning och kontroll av sådana indust
rier ävensom undersöker och åtgärdar källa till otillåtet av- 
loppsutsläpp till Ryaverket.

Klorering av det från Ryaverket utgående avloppsvattnet skall 
ske i den utsträckning som föreskrives av de hälsovårdande myn
digheterna.
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Skötselinstruktioner för reningsanläggningarna skall finnas.
Vid uppkommande behov av nya skötselinstruktion«r skall sådana 
upprättas av GRYAAB och tillställas länsstyreIsen i Göteborgs 
och Bohus län för fastställslse.

Reningsanläggningarna och avlopp-sutsläppen skall fortlöpande 
kontrolleras enligt program, som skall uppgöras av GRYAAB och 
fastställas av länsstyrelsen* Programmet skall omfatta dels en 
drifts— och utsläppakontroll för att övervaka reningsanlägg
ningarnas effektivitet och de faktiska utsläppen, dels en re- 
cipientkontroll för att övervaka utvecklingen och inverkan i 
recipienten. Det åligger GRYAAB, att i enlighet med vad som 
föreskrives i kontrollprogrammet utföra mätningar, provtagningar 
och andra undersökningar samt redovisa erhållna resultat.

All kontroll skall journalföras och journalen - liksom kontroll
programmet - hållas tillgängligt på Ryaverket för part, som öns
kar ta del av dess innehåll.

Shells kylvattenanlägiEfliing
Det åligger GRYAAB att söka träffa uppgörelse med Shell Raffi
naderiaktiebolag i fråga om menlig inverkan av avloppsvatten
utsläppet från Ryaverket på Shells kylvattenanläggning. Därest 
uppgörelse ej träffas äger Shell att genom anmälan på sätt i
11 kap. 68 § vattenlagen sägs hänskjuta den tvistiga ersätt
ningsfrågan till vattendomstolens prövning, dock senast inom 
fem år från domens dag.

Det åligger vidare GRYAAB att enligt åtagande gentemot Shell 
utföra kontroller i recipienten så att man därigenom erhåller 
grundmaterial för bedömande av avloppsvattenutsläppets inverkan 
på vattentemperaturen och vattenkvaliteten vid Shells kylvat
tenintag. Vad nu sagts skall, såframt parterna ej överenskommer
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om annat, gälla intill dess ovan föreskriven tid för hänskjutan- 
de till vattendomstolens prövning av tvistig ersättningsfråga 
utgått.

TILLSTÅND M.M. TILL BRÄDDAVLOPPSUTSLÄPP FRÅN GÖTEBORGS KOMMUN 
Vattendomstolen lämnar på nedan angivna villkor Göteborgs kom
mun fortsatt tillstånd att vid tillfällen av häftigt regn och 
såvitt rör områden med kombinerat ledningssystem utsläppa ge
nom bräddavlopp avloppsvatten från kommunen med minst trefal
dig utspädning i Göta älv och med minst femfaldig utspädning i 
Säveån och Mölndalsån.

Villkor num.
Göteborgs kommun åläggs att i enlighet med sin i målet redovi
sade målsättning utföra ombyggnad av avloppsnätet i kommunen från 
kombinerat system till duplikatsystem och andra åtgärder för 
att minska bräddavloppsutsläppen samt att vid planeringen år
ligen samråda med länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län om 
den takt och turordning i vilken arbetena skall bedrivas. Så
dant samråd skall även ske beträffande utförande av avskilj- 
ningsanordningar i bräddavlopp och vidtagande av andra åtgärder 
till motverkande av vattenförorening vid bräddavloppsutsläpp.

Det åligger vidare Göteborgs kommun att regelbundet årligen till 
länsstyrelsen redovisa vidtagna och planlagda arbeten och åt
gärder för att minska bräddavloppsutsläppen och för att motver
ka vattenförorening vid bräddavloppsutsläpp.

Likaså åligger det kommunen att upprätta och snarast möjligt, 
dock senast före 1 .7 .1 9 7 7 » till länsstyrelsen inge en översikt
lig tidsplan över lämpliga och möjliga arbeten och åtgärder 
för att minska bräddavloppsutsläppen inom kommunen. Planen skall 
omfatta tiden fram till år 1 9 9 0.
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FRÅGAN OM ÅTERSTÄLLNINGSÅTGÄRDER I RECIPIENTEN 
Vattendomstolen avskriver den tidigare uppskjutna frågan om 
återställningsåtgärder i recipienten från vidare handläggning 
i målet.

OGILLADE YRKANDEN
De av parterna i sakfrågorna framställda yrkanden, som ej om
fattas av domslutet ovan, lämnas på tidigare anförda skäl utan 
bifall.

OFÖRUTSEDD SKADA
Talan om ersättning för skada eller intrång av förorening ge
nom medgivna avloppsutsläpp skall i fortsättningen och jämlikt 
34 § miljöskyddslagen väckas vid vederbörande fastighetsdomstol; 
i fråga om Shells ersättningsanspråk beträffande menlig inver
kan på Shells kylvattenanläggning dock med den undantagsbestäm
melse härifrån som meddelats ovan.

KOSTNADER FÖR MÅLETS BEHANDLING
Det åligger GRYAAB och Göteborgs kommun att solidariskt gälda 
i 11 kap. 97 § vattenlagen i dess lydelse före den 1 juli 1 9 7 4  

angivna kostnader för målets behandling vid vattendomstolen 
enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

VERKSTÄLLIGHET
Vattendomstolen förordnar jämlikt 11 kap. 67 § vattenlagen att 
i denna dom meddelade tillstånd får tagas i anspråk utan hin
der av att beslutet därom ej vunnit laga kraft; dock såvitt 
gäller det för GRYAAB meddelade tillståndet allenast såframt 
GRYAAB dessförinnan hos länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 
län ställt den säkerhet, varom i nämnda lagrum förmäles.

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER
Vattendomstolen förpliktar GRYAAB att till Öckerö kommun i er
sättning för rättegångskostnader utge ett belopp om tjugufyra-
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tusenfemhundranittiotvå kronor, varav 1 9 . 0 0 0 kronor utgör om- 
budsarvode för advokaten Bengt Bergendals arbete och 5*592 
kronor ersättning för biträde av AB Vattenbyggnadsbyrån. Å be
loppet skall utgå ränta enligt lag.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING
Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen,
skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 20 juli
1976 hos vattenrättsdomaren, adress Box 71» 462 01 Vänersborg, 
muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, 
skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 3 augus
ti 1976 fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren in
komma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakt
tagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det
honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd
av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. 
Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas 
eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas 
genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Stî g' Lil jelqvl-sT’



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

DOM

A 37/67

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
sid.

Målets tidigare behandling m.m. 1
Föremål för prövning 4
Sökandenas talan 4
Redogörelser för sökandenas utredningar 
och förslag 5
Erinringar, yttranden, påminnelser 34
Vattendomstolens bedömning 52
DOMSLUT 56
Tillstånd m.m. till avlcppsutsläpp från Ryaverket 56 

Villkor m.m. 5;
Kontroll- och skötselbestämmelser 58
Shells kylvattenanläggning 59

Tillstånd m.m. till bräddavloppsutsläpp från 
Göteborgs kommun 60

Villkor m.m. 60
Frågan om återställningsåtgärder i recipienten 61
Ogillade yrkanden 61
Oförutsedd skada 61
Kostnader för målets behandling 61
Verkställighet 61
Rättegångskostnader 61
Fullföljdshänvisning 62





























1 (49) 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Miljödomstolen 

) 

I-)r).'~/ )4. 
"y J 
tÚ o 

Mål nr M 247-99 
Mål nr M 145-00 

DOM 
2001-06-26 
meddelad i 
Vänersborg 

SÖKANDE 
Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAAB), 556137-2177 
Karl IX: väg, 41834 GÖTEBORG 
Ombud: advokaten Rudolf Laurin, Wistrands Advokatbyrå, 
Lilla Bommen 1,411 04 GÖTEBORG 

SAKEN 
Tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från reningsverk i Göteborgs kommun, Västra Götalands län, 
nu om prövotidsfrågor (M 247-99) samt ansökan om ändring av villkor (M145-00) 

Nbo: 108:2 x: 6403700 SNI-kod: 90 001-1 y: 1266700 

DOMSLUT 

Miljödomstolen upphäver det slutliga villkoret nr 4 i Koncessionsnämndens beslut 1994-11-23 

(nr 157/94), avslutar prövotidsförordnandet i samma beslut avseende utsläpp av organiskt material, 

fosfor och kväve till Göta älv, upphäver gällande provisoriska föreskrifter samt föreskriver att för 

verksamheten vid Ryaverket fortsättningsvis skall gälla följande ytterligare villkor. 

Resthalterna av totalfosfor i det samlade avloppsvattnet från Ryaverket får fram till utgången 

av år 2004 som riktvärde* och årsmedelvärde inte överstiga 0,5 mg/l. För tiden därefter får 

motsvarande värde ej överstiga 0,4 mg/l. 

2. Resthalterna av totalkväve i det samlade avloppsvattnet från Ryaverket får som riktvärde* och 

årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l. 

3. Resthalterna av organiskt material i det samlade avloppsvattnet från Ryaverket får som 

gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 10mglI BOD7. 

Reningsverket skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt- 

* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådan åtgärder 
att värdet kan innehållas. 

Postadress Besöksadress 
Box 1070 Hamngatan 6 
462 28 VÄNERSBORG 

Telefon 
0521-270200 

Expeditionstid 
Måndag - fredag 
09.00 - 12.00. 13.00-15.00 

Telefax 
0521-270340 
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ekonomiskt rimliga insatser. 

Miljödomstolen avslår slutligen Rya Nabbe Depå Aktiebolags yrkanden om ytterligare utredningar i 

målen. 

) 

ì 

) 

) 
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BAKGRUND 

Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag, GR Y AAB, ("Bolaget") bildades 1970 och ägs för när 

varande av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Lerum. Bolaget 

har idag omkring 60 anställda och omsätter cirka 160 Mkr. Bolaget arbetar enligt ISO 9002. 

Bolaget fungerar som kommunernas samverkansorgan för anläggande och drift av regionala tunnel 

och ledningssystem samt renings- och behandlingsanläggningar för avloppsvatten och slam. Ägar 

nas åtaganden och bolagets skyldigheter regleras i ett konsortialavtal som löper till och med 2009. 

Bolagets huvudanläggningar består av omkring 90 km bergtunnlar, ett avloppsreningsverk vid Rya 

på Hisingen ("Ryaverket") samt en anläggning för avvattning och långtidslagring av slam i berg 

rum vid Syrhåla. 

) 

Ryaverket är en modern helautomatiserad anläggning som ligger på fastigheterna Rödjan 727:38 

och Sannegården 734:9 omedelbart väster om Älvsborgsbrons norra landfåste. Detaljplan för områ 

det saknas men en ny översiktsplan är under utarbetande. Ryaverket är placerat i ett typiskt industri 

område med närmaste bostadsbebyggelse på ett avstånd av omkring 400 m åt öster. Verkets område 

avgränsas i norr av ett industrispår som betjänar bl.a. Skarviksharnnen, i öster av Göteborgs Energi 

AB:s värmepumpsanläggning, i sydost av ett industrispår, i syd av Göteborgs Energi AB:s värme 

centraloch i sydväst och väst av Rya skog, som är ett naturreservat med undantag för en cirka 150 

m bred remsa i norr längs Oljevägen där fredningen är upphävd i syfte att säkra mark för en even 

tuell utbyggnad av Ryaverket. 

) 
Huvuddelen av tätortsbefolkningen är ansluten till Ryaverket. Vid årsskiftet 1999/2000 var 589 000 

fysiska personer anslutna till verket och med industrin inräknad blir antalet cirka 781 000 personek 

vivalenter. Anslutningen av Lerum diskuteras för närvarande och beräknas ske tidigast 2004. Årli 

gen avleds i genomsnitt cirka 120 miljoner m3 avloppsvatten till Ryaverket. Utsläppspunkten för 

såväl renat som bräddat avloppsvatten ligger på två meters djup i kanten av djuprännan i Göta älv 

vid Rya Nabbe, cirka 900 meter väster om Älvsborgsbron. Utsläppspunkten och utloppsledningens 

yttre delligger inom mark- vattenområde som tillhör fastigheten Göteborg Rödjan 727: 11. 

TIDIGARE PRÖVNINGAR M.M. 

Vänersborgs tingsrätt, vattendomstolen, lämnade genom dom 1976-07-06 (DVA 33) Bolaget 
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tillstånd enligt vattenlagen att på vissa angivna villkor från Ryaverket genom utsläppsledning via 

Rya N abbe släppa ut avloppsvatten från Göteborg med flera kommuner anslutna till Ryaverket till 

Göta älvefter det att avloppsvattnet genomgått viss föreskriven rening. Motsvarande tillstånd enligt 

miljöskyddslagen lämnades därefter av Koncessionsnämnden för miljöskydd genom beslut 1986- 

06-26 (nr 108/86). 

Koncessionsnämnden lämnade sedan genom beslut 1993-06-18 (nr 79/93) Bolaget ett nytt tillstånd 

enligt miljöskyddslagen att från Ryaverket genom utloppsledning vid Rya Nabbe släppa ut avlopps 

vatten från Göteborg med flera kommuner efter det att avloppsvattnet undergått rening. Nämndens 

beslut innebar tillstånd att dels bygga ut anläggningen genom att ta i anspråk delar av Rya skog, 

dels bygga ut befintliga luftningsbassänger på höjden. I beslutet sköt nämnden upp avgörandet av 

vilka slutliga villkor som skall gälla för det samlade avloppsutsläppet, vilket även inkluderade vid 

Ryaverket bräddat vatten, samt ålade Bolaget att senast den 1 maj 1997 redovisa erfarenheterna av 

genomförda åtgärder och uppnådda reningsresultat och lämna förslag till slutliga villkor. Som mål 

sättning för utredningen skulle gälla följande villkor för det samlade avloppsutsläppet: 0,3 mg/1 

totalfosfor, 15 mgll totalkväve respektive 10 mg/l BOD7• Resultatet av åtgärderna för att begränsa 

ovidkommande vatten och oönskade ämnen i avloppsvattnet skulle också senast den 1 maj 1997 

redovisas till Koncessionsnämnden. 

Genom beslut 1994-09-08 (nr 115/94) av Koncessionsnämnden fick Bolaget igångsättnings 

medgivande för uppförande av erforderliga byggnads- och anläggningsarbeten i luftningsbassär ) 

delen och biobäddsdelen. 

Koncessionsnämnden lämnade därefter genom beslut 1994-11-23 (nr 157/94) Bolaget ett tillstf ) 

med samma lydelse som tillståndet i beslut 79/93. Det nya tillståndet baserades dock på en annan 

utformning av reningsanordningarna, vilken innebar att intrång i Rya skog kunde undvikas. I 

beslutet sköt Koncessionsnämnden på nytt upp avgörandet av vilka slutliga villkor som skall gälla 

för det samlade avloppsutsläppet, vilket även inkluderar bräddat vatten, och ålade Bolaget att senast 

den 1 maj 1999 redovisa erfarenheterna av genomförda åtgärder och uppnådda reningsresultat samt 

lämna förslag till slutliga villkor. Resultatet av åtgärderna för att begränsa ovidkommande vatten 

och oönskade ämnen i avloppsvattnet skulle också vid samma tidpunkt redovisas till nämnden. För 

den på så sätt bestämda prövotiden föreskrev Koncessionsnämnden följande provisoriska villkor. 
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P 1. Resthaltema av organiskt materialoch fosfor i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde 

och årsmedelvärde inte överskrida 15 mgll BOD7 och 0,5 mgll totalfosfor. Undantag från före 

skriften kan meddelas genom D3 nedan. 

P2. Reningsverket skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt 

ekonomiskt rimliga insatser. 

P3. Resthalten av kväve i det behandlade avloppsvattnet får sedan utbyggnaden genomförts som 

riktvärde och årsmedelvärde inte överskrida 15 mgll totalkväve. 

För tillståndet föreskrev nämnden följande slutliga villkor. 

l. Om inte annat framgår av beslutet skall verksamheten drivas i huvudsaklig överensstämmelse 

med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i ärendet. 

2. Utbyggnaden skal! vara avslutad före den l april 1997. 

3. Byte av fål!ningskemikalie får ske endast efter godkännande av tillsynsmyndigheten. 

4. Flöden upp till 8 m3/s skall behandlas fullständigt i reningsverket. 

) 5. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen av verket skall bolaget vidta åtgärder för att minska 

utsläppen av luktande ämnen. 

J 
6. Buller från anläggningarna skall begränsas så att verksamheten ej ger upphov till högre ekvivalent 

ljudnivå utomhus vid bostäder än 

- 50 dB (A) dagtid (kl 07 00 - 18 00) 

- 45 dB(A) kvällstid (kl 18 00 - 22 00) 

- 40 dB(A) övrig tid 

7. Bolaget skall verka för att en annan avsättning av siammet kommer till stånd än deponering vid Syrhåla. 

Resulatet av detta arbete skall årligen redovisas till länsstyrelsen. 

8. Gas som uppkommer i bergsrummet skall samias upp och förbrännas. 
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9. Lakvatten från bergrummet skall återledas till Ryaverket. 

10. Utsläppen av kväveoxider från förbränningen av rötgasen får som riktvärde' vid besiktning ej överskrida 

0,10 g NO/Ml. Om värdet överskrids vid besiktningens början, får besiktningen ej avslutas förrän 

utrustningen injusterats så att värdet kan klaras. 

Koncessiosnnämnden överlät vidare åt länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet att fastställa 

villkor i följande avseenden. 

Dl. Avslutande åtgärder, som behövs när deponeringsutrymmet i bergrum nr 2 i Syrhåla är 

fullt utnyttjat. 

D2. Atgärder för att minska eventuella luktstörningar från slamhanteringen vid Ryaverket. 

D3. Vid ombyggnadsarbete som medför att reningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur 

drift har länsstyrelsen rätt att medge att begränsningsvärdena i den provisoriska föreskrif 

ten P l Tar överskridas. I samband därmed har länsstyrelsen också rätt att föreskriva att bo 

laget skall vidta de åtgärder som erfordras för att begränsa föroreningsutsläppet från an 

läggningen. Bolaget skall underrätta miljö- och hälsoskyddsnämnden om förhållanden 

som berörs i denna villkorspunkt. 

Genom beslut 1996-12-20 (nr 186/96) förlängde Koncessionsnämnden prövotiden till den 1 maj 

2000 samt ändrade villkor 2 i beslut nr 157/94 till att utbyggnaden skall vara avslutad före den 1 ) 

april 1999. Miljödomstolen har därefter i beslut 2000-05-08 ytterligare förlängt prövotiden till den 

31 maj 2000. 

) 
I övrigt kan nämnas att Koncessionsnämnden dels genom beslut 1989-12-13 (nr 161/89) lämnade 

Bolaget tillstånd att vid Ryaverket uppföra två rötkammare om vardera cirka 11 500 m3 och en 

slarnsilo på 4500 rrr', att bortleda det rötade slammet genom en ledning till Syrhåla samt vid Syr 

håla avvattna sIammet och deponera det i bergrum och dels genom beslut 1980-05-23 (nr 96/80) 

'Med riktvärde menas ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för tillståndshavaren att 

vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas 
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lämnade Bolaget tillstånd att i Arendal tillverka kompostjord genom den vid tillfället tillämpade 

strängkomposteringsmetoden, ett tillstånd som enligt ett beslut av Koncessionsnämndens från 1983 

(nr 109/83) gäller tillsvidare. Slutligen har Naturvårdsverket 1977-06-10 (nr 75/1977) lämnat Bo 

laget ett till 1980 tidsbegränsat medgivande att uppföra en anläggning för kompostering i stads 

delen Arendal. 

BOLAGETSTALAN 

Bolaget har i månadsskiftet maj - juni 2000 till miljödomstolen givit in föreskriven prövotidsredo 

visning med förslag till villkor samt yrkat att pågående prövotid skall avslutas och slutliga villkor 

meddelas i de ej tidigare avgjorda frågorna (prövotidsmålet). Samtidigt har Bolaget i en särskild 

ansökan med stöd av 24 kap. 8 § miljöbalken yrkat omprövning av det slutliga villkoret nr 4 i Kon 

cessionsnämndens tillståndsbeslut 1994-11-23, nr 157/94 (omprövningsmålet). Prövotidsmålet, som 

överlämnades till miljödomstolen när Koncessionsnämnden upphörde vid årsskiftet 1998-1999, har 

hos miljödomstolen diarieförts som mål M 247-99 och omprövningsmålet har diarieförts som mål 

M 145-00. Miljödomstolen har förordnat om gemensam handläggning av målen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RYAVERKETS DRIFT - INKOMMANDE VATTEN 

) 

Anslutning - befintlig anläggning 

Som framgår inledningsvis är för närvarande cirka 589000 personer anslutna till Ryaverket. Om 

vattenförbrukningen hos anslutna industrier och andra verksamheter omräknas till personekvivalen 

ter med den specifika vattenförbrukningen i hushåll, 180 liter per person och dygn, så motsvarar 

detta drygt 192 000 personer. Den totala anslutningen är således cirka 781 000 personekvivalenter. 

) 
Belastningsförhållandena kan också anges med utgångspunkt från de massf1öden av olika kornpo 

nenter i avloppsvattnet som tillförs Ryaverket. Om man antar att en personekvivalent ("pe") mot 

svarar 70 g BOD, 12 g kväve respektive 2 g fosfor per dygn så motsvarar belastningen på Ryaverket 

543 000 pe med avseende på BOD, 647 000 pe med avseende på kväve och 670000 pe med av 

seende på fosfor. Detta är beräknat på ett genomsnitt av tillförd mängd under 1998 och 1999. 

Anslutning - prognos 

Nära 80 procent av de för närvarande cirka 589 000 personer som är anslutna bor i Göteborgs 
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kommun. Under den senaste 1 O-årsperioden har befolkningsökningen såväl i Göteborg som i regi 

onen varit cirka 0,7 procent per år. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg räknar nu med en fortsatt 

befolkningsökning med cirka 0,7 procent per år vilket bedöms vara i linje med Boverkets prognoser 

på regionnivå. De andra anslutna kommunerna har tillfrågats om förväntad framtida anslutning till 

Ryaverket. 

Lerums kommun har uttryckt önskemål om anslutning och förhandlingar om villkoren härför 

pågår. I de för anslutning aktuella delarna av Lerums kommun finns för närvarande cirka 19 000 

personer. I det följande räknas med att Lerum kommer att anslutas. Det förväntas dock ske tidigas. 

2004. 

Nuvarande och förväntad framtida anslutning till Ryaverket. 

Kommun Totalt Invånare an- Prognos över an- Prognos över an- 
invånar- slutna till Rya- slutna till Rya- slutna till Rya- 
antal1999 verket 1999 verket 2010 verket 2020 

Ale 25329 14200 15 100 16800 

Göteborg 462309 451 375 487400 522600 

Härryda 29842 20200 21 800 23400 

Kungälv 36790 20800 23500 25000 

Lerum 35 176 O 20500 22000 

Mölndal 55558 49350 52800 56300 

Partille 33000 32714 34300 35200 

Totalt 678 004 588639 655400 701 300 

) 

) 

Föroreningsbelastningen på Ryaverket under de senaste lOåren är sammanställd i tabellen nedan. 

Trots att antalet anslutna personer under denna period ökat med drygt 7 procent har tillförd mängd 

suspenderade ämnen, organisk substans (BOD och COD) samt fosfor minskat, medan tillförd 

kvävemängd närmast synes vara konstant eller möjligen uppvisar en liten ökning. En förklaring till 

minskningen är att tillförseln från industrin har minskat under perioden. Även Bolagets information 

om korrekt handhavande av avloppssystemet kan ha givit effekt. 
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Föroreningsbelastning 12å R}!_averket. 

År Suspenderande COD ton/år BOD ton/år Totalfosfor Totalkväve 
ämnen ton/år ton/år ton/år 

1989 31 500 44500 17200 683 2290 
1990 37 000 43600 21 000 655 2590 
1991 35600 39500 15 800 550 2700 
1992 39500 39900 15900 557 2570 
1993 36300 33000 15 100 493 2440 
1994 31 600 30 650 14000 484 2490 
1995 29600 32600 11 800 423 2580 

ì 1996 24900 33300 14800 470 2520 
1997 33500 36000 15900 550 2920 
1998 31 200 32800 14700 513 2940 
1999 30800 30400 13400 466 2640 

Under många år har närvaron av oönskade föroreningar i avloppsvatten uppmärksammats. Bolaget 

har bedrivit ett omfattande arbete med att kartlägga tillförseln av tungmetaller och olika organiska 

ämnen till Ryaverket. Bolagets avloppskvalitetsarbete har gett goda resultat. Bidraget av tungmetal- 

ler från större industrier är i stor utsträckning minimerade. K varstående tungmetallkällor är av dif- 

) 

fus karaktär, där hushållsspillvatten är dominerande men där också dagvatten är en icke obetydlig 

källa. Av oönskade organiska ämnen är det bara tensider och ftalater som förekommer i nämnvärda 

koncentrationer medan lösningsmedeloch andra substanser inte är detekterbara eller förekommer i 

koncentrationer nära detektionsgränsen. För flertalet ämnen ligger denna under l mikrogram per 

liter (1 mikrogram per liter motsvarar ett massflöde in till Ryaverket av 300 gram per dygn). Vad 

gäller uppföljningen av oönskade organiska föreningar ligger bolaget i fronten även i ett inter 

nationellt perspektiv. Ett antal av bolagets undersökningar har presenterats vid internationella veten 

skapliga konferenser och bolaget har bI.a. härigenom kunnat etablera ett brett internationellt kon 

taktnät inom området. Ett tydligt resultat av avloppskvalitetsarbetet är att slammet från Ryaverket 

med bred marginal uppfyller de gränsvärden som skärptes markant senast 1998 (SNFS 1994:2). 

SIammet från Ryaverket blev det första i landet som kvalitetscertifierades som biomull enligt 

Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts regler SPRC 89. 

J 

Vad gäller framtida belastning torde den mest sannolika utvecklingen vara att den ökar propor 

tionellt mot anslutningen av fysiska personer. Bolaget bedömer att denna belastningsökning kan 

hanteras i befintlig anläggning. Därutöver finns en politiskt uttalad önskan om att öka biogaspro 

duktionen vid Ryaverket för att härigenom ge ökade möjligheter till fordonsdrift med förnyelse- 
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bara drivmedel. Bolaget är därför positivt till att ta emot biologiskt nedbrytbart avfall från olika 

verksamheter. Detta material kommer att tillföras biogasanläggningen direkt och bedöms få ingen 

eller obetydlig påverkan på vattenbehandlingen. Mängden slam som skall disponeras ökar 

självfallet. 

Hydraulisk belastning - nuvarande förhållanden 

Totalt mottar Ryaverket drygt 51 miljoner rrr' spillvatten per år. Den totala tillrinningen, inklusive 

dagvatten och inläckande vatten, varierar främst beroende på nederbörd. Under de senaste 10 åren 

har tillrinningen till Ryaverket i genomsnitt varit cirka 120 miljoner m3 per år. År med liten neder 

börd har tillrinningen varit under 100 miljoner m ' och osedvanligt nederbördsrika år har tillrinning 

en varit nära 140 miljoner nr'. 

Av spillvattentillrinningen kommer nära 39 miljoner m3 från hushåll, cirka 7 miljoner m3 från all 

män service (sjukhus, skolor, kontor, hotell och restauranger med mera) samt cirka 6 miljoner m3 

från industrin. Av tillrinningen från industrin kommer 5,1 miljoner rrr' från företag med fastställda 

kontrollprogram. De största anslutna verksamheterna framgår av nedanstående tabell. 

Stora anslutningar till Ryaverket 1999 

Företag 
Volvo Personvagnar AB, Torslanda 
Stora Mölndal AB* 
Eka Chemicals AB 
Arla Färskvaror 
Sahlgrenska sjukhuset 
Estrella 
Pripps Bryggeri AB 
Renova, Tagene 
Östra sjukhuset 
Gbg kommun, Brudaremossen 

Flöde m3/år** 
1 630000 
1 280000 
533 000 
362000 
333000 
266000 
288000 
204000 
185 000 
122000 

J 

) 

*Fr.o.m. maj 2000 går allt processvatten direkt till recipient via eget reningsverk. 

**AlIa f1ödesdata gäller 1998. 

Källoma för tillrinningen till Ryaverket framgår av nedanstående översiktliga vattenbalans 

och avser årsvolymen i miljoner m3 för ett år med en tillrinning på 120 miljoner rrr', 
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120 varav, 
51 
12 
12 
16 
4 

13 
4 

8 

De mest osäkra av angivna volymer är dräneringsvatten från duplikat- och separatsystem samt in 

läckage till det allmänna ledningsnätet för självfallstransport, tillsammans 24 miljoner rrr' lår. Be 
dömningen av dräneringsvolymerna är baserade på att cirka 30 procent av dränvattenvolymerna 

från fastigheterna avleds via den lägst liggande spillvattenledningen, vilket motsvarar 0,04 l/s per 

hektar ej hårdgj ord yta. 

Vattenbalansen visar att inläckaget till de allmänna ledningsnäten för självfallstransport är relativt 

litet, 8 miljoner m3/år motsvarar cirka 7 procent av den årliga tillrinningen till Ryaverket. Detta 

motsvarar ett inläckage av 0,141/s och km för det allmänna spillvattennäten för självfallstransport. 

Detta inläckage är i genomsnitt inte större än 3 droppar per sekund per ledningsskarv. Om dessutom 

inläckaget från de utläckande dricksvattennäten tas med och slås ut på hela det spillvattenförande 

självfallssystemet så motsvarar inläckaget 0,3 1/s och km. Inläckaget på 21 miljoner m3 lår utgör då 

mindre än 20 procent av den årliga tillrinningen till Ryaverket. ) 

Hydraulisk belastning - framtida förhållanden 

Spillvatten 

Belastningen från hushållen på Ryaverket år 2010 bedöms utgöras av drygt 655000 personer. För 

år 2020 är prognosen mer osäker. Vattenförbrukningen i hushållen har under senare år sakta min 

skat och är nu 180 l/p,d. Vattensnålare tvätt- och diskmaskiner gör att denna tendens troligen fort 

sätter. Antar man en vattenförbrukning på 175 l/p,d innebär befolkningsprognoserna att spillvatten 

avledningen från hushållen kommer att öka med cirka 3,1 miljoner m3 under den kommande 10- 

årsperioden. 

) 
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Vattenförbrukningen i industri och andra verksamheter som vid koncessionsansökan 1992 var 18 

miljoner m3 per år har nu minskat till knappt 13 miljoner m3 per år. Under de senaste åren, då den 

ekonomiska tillväxten varit god, har vattenförbrukningen i industri och andra verksamheter likväl 

fortsatt att minska. Totalt bedöms spillvattenavledningen till Ryaverket, om Lerum förutsätts bli 

anslutet, uppgå till cirka 54 miljoner nr' år 2010. 

Den samlade hydrauliska belastningen till Ryaverket avgörs dock inte bara av spillvattenmängden 

utan även av mängden dag- och dränvatten som avleds till Ryaverket samt av inläckagets omfatt 

ning. Dessa senare mängder är i sin tur anhängiga av klimatologiska och meteorologiska förhållan 

den. Innan framtida tillrinning och vilka möjligheter det finns att påverka denna diskuteras bör 

vattenhanteringen i det urbana området beskrivas närmare. 
) 

Ledningssystemet 

Kommunerna Göteborg, Mölndaloch Partille är praktiskt taget anslutna i sin helhet. Såvitt gäller 

kommunerna Ale, Kungälvoch Härryda är de centrala delarna anslutna. Kombinerade ledningssys 

tem, det vill säga system där dagvatten är kopplat till spillvattenledningar, kommer under överskåd 

lig tid att finnas kvar i väsentlig utsträckning i Göteborgs kommun och i viss utsträckning i Möln 

dals kommun. Totalt är cirka 17 procent av arealen inom Ryaverkets avrinningsområde betjänad 

med kombinerade system och cirka 170000 personer av totalt 589 000 är anslutna till sådana 

system. 

Det finns i avrinningsområdet cirka 110bräddavlopp i kombinerade system som mynnar 182 ut 

släppspunkter. Inom området finns även cirka 326 nödutlopp i duplikatsystem. Med duplikatsystem 

avses separerade ledningar för dag- och spillvatten. Nödutloppen finns huvudsakligen i pumpst. / 

ner. Sådana nödutlopp skall endast träda i funktion vid pumpfel eller vid mycket stor nederbörd. 

Bräddavloppen i kombinerade system ingår som en naturlig del i systemen och träder i funktion vid 

en viss regnintensitet, som varierar mellan olika bräddavlopp, beroende på recipientens mottag 

ningsförmåga. Göteborgs va-verk har larmutrustningar i 97 procent av spillvattenpumpstationerna, 

vilket innebär att snabba åtgärder kan sättas in vid nödavledning i torrväder och god uppföljning av 

nödavledda volymer kan erhållas. I övriga kommuner har liknande system införts eller så pågår 

planering härför. 
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Förbättringsarbete - principer 

Viktiga mål för arbetet med förbättring av ledningsnätet är självfallet att ge regionens invånare en 

god avledningssäkerhet för spillvatten, dränvatten och dagvatten. För vattenvårdsmålen redogörs 

nedan med Göteborgs åtgärdsplan som exempel. 

) 

Vad gäller områden med kombinerade system är målet att för de större vattendragen, Göta älv, 

Mölndalsån och Säveån, skall utsläppt föroreningsmängd mätt som BOD7 och totalfosfor via 

bräddavlopp på årsbasis vara mindre än om områdena hade varit utbyggda med fullt verksamma 

duplikatsystem med direktutsläpp av dagvattnet till vattendragen. För de mindre, utpräglat lokala, 

vattendragen är målet att utsläppt föroreningsmängd skall vara väsentligt mindre (under hälften) än 

om områdena varit utbyggda med fullt verksamma duplikatsystem med dagvattnet avlett direkt till 

de lokala vattendragen. 

) 

Ett allmänt mål vad gäller hantering av förorenat vatten inom regionens urbana områden har varit, 

och är, att utsläpp i lokala vattendrag skall undvikas samt att det är bättre att föra ned förorenat 

vatten i det regionala tunnelsystemet för avledning till Ryaverket. Vid Ryaverket kan allt vatten ges 

minst en mekanisk behandling och det vatten, som måste bräddas efter mekanisk rening, leds ut i en 

väsentligt större recipient. 

) 
Prioriteringen av åtgärder i områden med kombinerat nät sker efter kostnadseffektivitetskriterier. 

De åtgärder som ger störst minskning i utsläpp per insatt krona genomförs först. Särskild hänsyn tas 

också till vattendragens känslighet. För ett litet lokalt vattendrag är det ofta angelägnare att minska 

utsläppen än om motsvarande utsläpp sker till ett stort vattendrag. 
) 

Huvuddelen av tillrinningen till Ryaverket utgörs av inläckande vatten, anslutna husdräneringar och 

dagvatten. Tillrinning utöver spillvattentillrinning kallas ofta felaktigt "ovidkommande vatten". Att 

mycket "ovidkommande vatten" egentligen är "vidkommande" beror på att i områden med kombi 

nerade system utgör spillvattenledningen den enda dräneringsmöjligheten. För det drän- och dag 

vatten som avleds från dessa områden saknas således alternativ till anslutning. (Fastän enbart 17 

procent av avrinningsområdet betjänas av kombinerade system bedöms dränvattenvolymerna från 

dessa områden vara nästan lika stora som från områden med duplikatsystem och uppgår till 12 

respektive 16 miljoner nr'). Även i områden med duplikatsystem är ibland höjdförhållandena 
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sådana att dräneringen måste anslutas till spillvattenledningen eftersom denna ligger djupast i 

ledningsgraven. Det är således enbart inläckande vatten som kan kallas "ovidkommande". 

Avrinningen och därmed tillrinningen till reningsverket kan, med utgångspunkt från hur det urbana 

avrinningssystemet är uppbyggt, minskas på ett antal principiellt möjliga sätt. De möjligheter som 

finns att minska tillrinningen till Ryaverket är sammanfattningsvis följande: 

Omläggning av kombinerat system till duplikatsystem 

Detta kommer att ske i viss utsträckning men omläggningstakten kommer att vara låg dels för att 

omläggning ofta är tekniskt komplicerat eftersom de kombinerade systemen huvudsakligast ligger i 

stadskärnan, dels för att det från vattenvårdssynpunkt kan vara olämpligt att leda starkt förorenat \ 

dagvatten från stadskärnan direkt tilllokala vattendrag. De totala kostnaderna är höga eftersom det 

också krävs omfattande åtgärder inom de enskilda fastigheterna. I normalfallet behöver dränvatten 

avledningen ske till spillvattenledningen med hänsyn till höjdförhållandena också efter ombyggnad 

till duplikatsystem, varför en stor del av avrinningen kvarstår. Totalkostnaden för att bygga om 

kombinerade system till duplikatsystem har beräknats ge en kapitalkostnad av 20 kr per rrr' minskad 

avledning vilket motsvarar cirka 100 000 kr per kg minskat fosforutsläpp till recipienten. Möjlig 

heterna tilllokalt omhändertagande av dagvatten skall beaktas men är ofta starkt begränsade i 

stadens centrala delar. 

Åtgard av felaktiga anslutningar av dräneringar och takvatten 

De anslutna kommunerna har i flera år drivit systematiska program för att spåra och åtgärda 

felaktiga anslutningar. 

Spårning av vattenläckor 

En stor del av det vatten som läcker ut från vattendistributionsnäten läcker troligen in i spillvatten 

näten. Genom att alla de till Ryaverket anslutna kommunerna bedriver systematisk läcksökning är 

det totala utläckaget av dricksvatten nu nere i cirka 13 miljoner m3 per år. Åtgärder med att minska 

läckaget från dricksvattendistributionsnäten ger effekt såväl i vattenverken, vattenrörnäten, det 

spillvattenförande självfallssystemet och på Ryaverket varför detta arbete har hög prioritet. 
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Särskild kontroll av högvattenluckor vid nöd- och bräddutlopp 

Kontroll av högvattenluckor har minskat inläckaget till det spillvattenförande systemet. Ytterligare 

åtgärder kan genomföras när samband mellan högt vattenstånd i de större vattendragen och flöde till 

Ryaverket kan påvisas. De årliga volymerna till Ryaverket som kan reduceras på detta sätt är dock 

sannolikt måttliga beroende på den relativt korta varaktigheten av höga vattenstånd. 

Tätning av ledningar 

I ledningssystem med självfallstransport finns normalt en skarv per meter ledning. Inläckaget är 

mycket spritt och vid genomsnittligt inläckage blir tätningsarbeten ofta orimligt dyra. Ett samarbets 

proj ekt om läck-och dränvatten dokumenterat i en V A - forsk rapport (1997: 15) har tydligt visat att 

det kan vara stora variationer i kostnadseffektivitet när det gäller åtgärder mot inläckande vatten. 

Därför måste ledningssträckor med stort inläckage identifieras. Det finns flera exempel i regionen 

på att åtgärder på sådana sträckor kan ge god effekt. Speciellt goda åtgärdsresultat har erhållits i 

områden där spillvattenförande ledning för självfallstransport ligger intill vattendrag och lägre än 

vattendragets vattenyta. De omfattande undersökningar som krävs för att spåra ledningssträckor 

med högt inläckage och som måste föregå de riktade åtgärderna är, trots relativt höga kostnader, 

mycket kostnadseffektiva. Åtgärder med att täta ledningar från inläckage inom områden med till 

fälligt höga grundvattenytor är avsevärt mindre kostnadseffektiva. Eftersom det normalt finns en 

samrnanhängande dräneringsfunktion mellan rörgraven i det allmänna ledningsnätet och de anslutna 

fastigheterna kan det innebära att önskvärda effekter av tätningsåtgärder i det allmänna avloppsnätet 

helt uteblir. Det inläckande vattnet till det allmänna nätet tar sig i stället via fastigheternas serviser 

eller dräneringssystem till den allmänna avloppsledningen. Detta visar på svårigheterna att nå kost 

nadseffektiva åtgärder och att tydligt skilja på vad som är dränvatten respektive inläckande vatten. 

Vad som anförts ovan leder till följande prioriteringar: 

I första hand skall de avloppsledningar åtgärdas varigenom översvämningar och utsläpp via nöd 

utlopp kan reduceras samt de vattenledningar som har stort utläckage. De ledningar som i andra 

hand skall åtgärdas är lågt liggande ledningar vid vattendrag med inläckage under hela året. För 

dessa ledningar övervägs åtgärder om inläckaget överstiger l l/s och km (en fullständig tätning av 

en ledning med ett inläckage på 1 l/s och km ger en kostnadseffektivitet på cirka 7 000 kr per kg 

minskat totalfosforutsläpp vid Ryaverket, om det antas att utsläppet där är 0,4 mg Pil.) För det 
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tredje övervägs åtgärder för de spillvattenledningar där inläckaget i samband med nederbörd 

överstiger 5 gånger spillvattenf1ödet och är minst 3 1/s och km. 

Utöver vad som ovan nämnts kommer felkopplingar och andra defekter i ledningsnätet fortlöpande 

att uppspåras och åtgärdas. I vissa sammanhang har framförts krav om att den totala tillrinningen till 

ett avloppsreningsverk inte skall få överstiga spillvattenavledningen med mer än en viss faktor. 

Tanken härmed torde vara att sätta press på huvudmannen att förbättra ledningsnäten. Detta torde 

vara ett alldeles för schematiskt sätt att behandla ett komplicerat problem. Av bl.a. följande skäl bör 

sådana schematiska tillvägagångssätt inte tillgripas: 

* Det är omöjligt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av att uppfylla ett sådant krav. 

Skall kravet uppfyllas på kortare tid än vad som är normal förnyelsetid för ledningsnätet så 

blir kostnaderna ofta orimliga relativt de vinster som uppnås. 

Den totala tillrinningen till ett reningsverk är avhängigt av nederbörd, grundvattennivå, mark 

fuktighet med flera faktorer av icke kontrollerbar natur, varför eventuella krav rimligen också 

måste knytas till sådana faktorer. 

Nederbördsförhållandena varierar avsevärt i landet. Det har visats i en rapport från Natur 

vårdsverket (4480) att skillnaderna i förhållandet totalavrinning till spillvattenavrinnig till 

olika reningsverk mera speglar klimatskillnader än skillnader i kvalitet på ledningsnätet. 

Omfattande svåröverskådliga åtgärder krävs även inom fastigheter för att reducera dränvatten 

avledningen. Redan dagens krav på bortkoppling av dagvatten kräver omfattande insatser och 

resultaten är inte alltid de önskvärda. 

Ett bättre förhållande mellan spillvattenavledning och total tillrinning till avloppsreningsverk 

kan uppnås om vattenanvändningen ökar eller ej minskar i den takt som nu är för handen. 

Detta torde dock inte vara en önskvärd utveckling. 

* 

* 

* 

* 

Förbättringsåtgärder - resultat och fortsatt arbete. 

Om det av recipientmässiga skäl är nödvändigt att minska föroreningsbelastningen så leder ovan 

stående och de data som presenteras nedan på sid 25 ff under det avsnitt som handlar om resultatet 

av prövotidsutredningarna till den slutsatsen att det i de allra flesta fall är bättre att satsa på åtgär 

der vid reningsverket järnfört med åtgärder på ledningsnätet, dels för att detta är mera kostnads 

effektivt och dels för att åtgärderna härvid snabbare ger effekt. Det systematiska arbetet med att 

förbättra ledningsnätet kommer att fortsätta och detta kommer på lång sikt att ge positiva effekter i 
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form av minskad tillrinning till Ryaverket. Hur det fortsatta arbetet kommer att bedrivas och om 

uppnådda resultat redogörs nedan. 

Förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet sker fortlöpande. Stora belopp läggs årligen på så 

dana åtgärder. I de kommuner som är anslutna till Ryaverket uppgår de samlade insatserna till om 

kring 130 Mkr årligen. Åtgärderna genomförs med bästa teknik med följd att ledningsnätet fort 

löpande förbättras. 

I Bolagets delägarkommuner har under den senaste 20-årsperioden cirka 2,5 miljarder kr (omräknat 

till dagens penningvärde) lagts ned i åtgärder för att förbättra vatten- och avloppsledningsnäten. 

Dessa åtgärder har främst inneburit att de lokala vattendragen belastats mindre men omfattande 

åtgärder har även vidtagits för att minska tillrinningen till Ryaverket. Under de närmaste 20 åren 

förväntas åtgärdsarbetet fortsätta i än högre omfattning eftersom förnyelsebehovet bedöms öka. 

) 

Arbetet med att inventera och åtgärda felkopplingar från fastigheter där dagvattnet är anslutet till 

spillvattennätet eller där spillvatten är anslutet till dagvattennätet har varit omfattande. Under de 

senaste 10 åren har enbart i Göteborg 10 000 anslutningar från fastigheter undersökts. A v dessa har 

1 700 varit felkopplade med dagvatten på spillvattenservisen. Det administrativa arbetet med att för 

må fastighetsägarna att åtgärda felkopplingar är ofta omfattande. Vid dessa undersökningarna har 

också felkopplingar av spillvatten anslutet till dagvattenledningar med avledning tilllokala vatten 

drag uppmärksarnrnats. Totalt har under den senaste 10-årsperioden 40 felkopplingar upptäckts och 

åtgärdats. Även anslutningar av rännstensbrunnar kontrolleras. Under de senaste 10 åren har 760 

brunnar undersökts. Av dessa har 50 varit felkopplade till spillvattenledningen. Åtgärderna med att 

rätta till felkopplingarna har inneburit att en yta av totalt 60 ha, varav 10 ha hårdgjord yta, har kopp 

lats bort. Detta motsvarar årliga dagvattenmängder på 0,3 miljoner rrr'. Detta arbete kommer att 

fortsätta men potentialen för att härigenom uppnå substantiella minskningar i tillrinning till Ryaver 

ket är begränsade. 

) 

De åtgärder som främst påverkat tillrinningen till Ryaverket under den senaste 10-årsperioden är för 

det första tätning av lågt liggande spillvattenförande ledningar utmed vattendrag, för det andra om 

läggning och renovering av vattenledningar med högt utläckage (utläckaget från vattennäten har 

nästan halverats) och för det tredje omkopplingar vid vattenverket Alelyckan varigenom process- 



18 (49) 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Miljödomstolen 

DOM 
2001-06-26 

Mål ru M 247-99 
Mål nr M 145-00 

vatten med låga föroreningshalter nu avleds till Göta älvefter lokal avskiljning. Sammantaget 

bedöms dessa åtgärder ha minskat tillrinningen till Ryaverket med cirka 8 miljoner m3 per år. 

Genom att nya områden anslutits bedöms nettoeffekten vara 5-6 miljoner rrr' per år. Eftersom 

nederbörden och därmed tillrinningen till Ryaverket varierar mycket är det inte möjligt att på ett 

enkelt sätt se dessa effekter. Vid de omfattande simuleringar av tillrinningen till Ryaverket som 

genomförts har en minskad tillrinning på 5,5 miljoner m3 per år framkommit. Detta styrker be 

dömningarna ovan. 

Átgärdsarbetet sker normalt enligt översiktliga åtgärdsplaner för ledningsnätet med ovan redovisade 

inriktningar och prioriteringar. Senaste gällande åtgärdsplan för Göteborg är från 1993 och sam 

manfattas som exempel nedan. Det aktuella avrinningsområdet i Göteborg motsvarar cirka 70 pr 

cent av Ryaverkets avrinningsområde. Planen beskriver avloppssystemets funktion och definierar 

målen för avloppshanteringen, beskriver arbetsmetodik samt anger en handlingsplan med konkreta 

projekt, prioriterade utgående från ställda mål för den närmaste tioårsperioden. Den framtida inrikt 

ningen ligger till grund för en bedömning av det totala årliga reinvesteringsbehovet under perioden. 

För att tillgodose kravet på en hög avledningssäkerhet fortsätter insatserna för att reducera antalet 

stopp och översvämningar. Risken för källaröversvämning i samband med intensiva regn reduceras 

så att översvämning inträffar högst vart tionde år för de värst drabbade fastigheter med kombinerade 

system. I duplikatsystem vidtas åtgärder så att inträffade översvämningar inte upprepas. A vled 

ningssäkerheten ökas i spillvattenförande ledningar så att antalet stopp inte överstiger sju per Il l 

km spillvattenförande ledningar och år samt sju stopp per 1 000 spillvattenförande serviser och år. 

De åtgärder som hittills vidtagits (omläggning till duplikatsystem och anläggning av utjämning 

magasin) kan i begränsad utsträckning bli aktuella också i framtiden. En bedömning är att den hu 

vudsakliga delen av de kostnadseffektiva åtgärderna redan har genomförts. För att ytterligare 

minska föroreningsbelastningen av lokala vattendrag från det kombinerade ledningssystemet krävs 

mera speciella åtgärder. En sådan åtgärd är kvalitetsstyrning i bräddavlopp. 

Kvalitetsstyrning innebär att man tar hänsyn till det förhållandet att avloppsvattnet under en begrän 

sad tid av ett regntillfålles första del är som mest förorenat. Ju längre uppehållstid sedan föregående 

regntillfålle, desto mer förorenat är den första delen av tillflödet. Under denna begränsade tid bör så 
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mycket som möjligt av avloppsvattnet tillföras tunnelsystemet så att det kan renas i Ryaverket. 

Under regnets senare del, då avloppsvattnet är mycket utspätt, kan det accepteras att en större 

volymandel bräddas. Den höga tillförseln under regnets första del utjämnas i tunnelsystemet. 

Härigenom bör en väsentligt större mängd föroreningar kunna avlastas vattendragen och i stället 

avskiljas vid Ryaverket utan att den hydrauliska belastningen på reningsverket behöver öka i sam 

ma utsträckning. K valitetsstyrning som innebär att starkt förorenat dagvatten under begränsade tids 

perioder tillförs tunnelsystemet kan också bli aktuellt från vattenvårdssynpunkt. Detta står dock i 

konflikt med målet att nå bästa möjliga kvalitet på det avskiljda sIammet. 

K valitetsstyrning infördes 1999 vid den största pumpstationen i Ryaverkets avrinningsområde, Ko 

dammarna. Omfattande provtagningar, mätningar och beräkningar har visat att föroreningsbelast 

ningen genom bräddpumpning till Göta älv reduceras till hälften med enbart måttligt ökade dag 

vattenvolymer till Ryaverket som följd. Eftersom Kodammarnas pumpstation är den största brädd 

punkten i regionen har härigenom den totala föroreningsavledningen till vattendrag via bräddavlopp 

minskat med cirka 30 procent. Ytterligare kvalitetsstyrningsprojekt i bräddavlopp är planerade. 

För områden med såväl kombinerade som duplikatsystem kommer i samband med ombyggnader 

och nyexploatering lokalt omhändertagande av dagvattnet att eftersträvas om lokala förutsättningar 

för detta finns. Risken att det lokalt omhändertagna dagvattnet så småningom når spillvattenförande 

självfallsledningar såsom inläckande dränvatten måste också beaktas. 

) 

Genom att i plan- och nyanslutningsskedet verka för att det är bra, funktionsdugliga avloppsinstalla 

tioner som ansluts till det allmänna nätet kan på sikt inläckaget av dag- och dränvatten från fastig 

heter minskas. I samband med ombyggnader och nyexploatering skall dagvattnet tas om hand lokalt 

i största möjliga utsträckning. 

Renovering av ledningsnätet för att minska inläckaget är sällan kostnadseffektivt när det gäller att 

minska föroreningsbelastningen. Undantag är lågt liggande områden med spillvattenförande själv 

fallsledningar utmed vattendrag. Lokalt kan dock motiv till undantag finnas även i högre belägna 

områden, där det finns högt belastade lokala nät, då detta kan leda till hög nödutloppsfrekvens eller 

risk för översvämning. 
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Genom att allt mer spillvatten avleds till Ryaverket så utgör avledningen av dagvatten en allt större 

andel av föroreningsbelastningen på de lokala vattendragen och Göta älv uppströms Ryaverket. För 

att nå ytterligare förbättringar av vattenkvaliteten i vattendragen är det därför föroreningsutsläppen 

med dagvatten som bör åtgärdas. Dagvatten från hårt trafikerade områden kan vara kraftigt förore 

nat och påverka lokala vattendrag. Inom Göteborgs kommun har det under senare år vidtagits ett 

antal åtgärder för lokalt omhändertagande och lokal behandling av dagvatten. Här kan nämnas de 

dammar för dagvattenrening som anlagts vid Järnbrott i Göteborg. Åtgärderna här har bl.a. lett till 

att havsöringen nu åter vandrar upp i Stora Ån. 

Utöver redan genomförda dagvattenreningsanläggningar planeras i framtiden ytterligare rening i 

första hand för att säkra råvattenkvaliteten i Göta älv. Även dagvatten från hårt trafikerade trafik 

leder planeras renas enligt gällande dagvattenpolicy. 

Sammanfattande bedömning av kapacitetsbehovet för Ryaverket 

Av beskrivningen ovan framgår klart att det inte är anslutningen av fysiska personer, industrier och 

andra verksamheter som avgör den hydrauliska belastningen på Ryaverket. De klimatologiska och 

meteorologiska förhållandena, bebyggelsens behov av torrläggning och det ofrånkomliga faktum att 

de spillvattenförande ledningarna står för en stor del av det urbana områdets dränering bestämmer 

tillrinningen till Ryaverket. Nederbördsförhållandena i Göteborgsområdet är därför av fundamental 

betydelse för kapacitetsbehovet på Ryaverket och en särskild utredning härom har genomförts. I 

denna utredning har sammanfattningsvis framkommit följande. 

Göteborgs va-verk har följt nederbörden sedan 1917 med en regnmätare vid Barlastplatsen. Neder 

börden på denna plats kan ocksåjämföras med SMHI:s nederbördsmätare på Säve, som har varit 

drift sedan 1860. Nederbörden ett medianår under tiden 1917-1999 uppgår till 704 mm. De två prö 

votidsåren 1998-1999 har varit de regnrikaste under de senaste 140 åren med nederbörder på 1 073 

respektive 1 147 mm och kan således betecknas som extrema. Det är inte rimligt att formulera krav 

på rening utifrån betingelser som kan uppträda vart hundrade år. Mera rimligt synes vara att för 

hållanden med en genomsnittlig återkomsttid av 10, möjligen 20, år skall beaktas. En återkomsttid 

på 10 år motsvarar en årsnederbörd av 850 mm, en återkomsttid av 20 år cirka 975 mm. 



21 (49) 
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Miljödomstolen 

DOM 
2001-06-26 

Mål nr M 247-99 
Mål nr M 145-00 

Om nederbörden i Göteborg beskrivs med ett 10-års glidande medelvärde kan konstateras att neder 

börden synes ha ökat markant sedan 1975. De tio högsta årsnederbörderna ligger samtliga inom 

denna period. Om det är ett trendbrott som inträffat eller om det är tillfålligheter låter sig inte sägas. 

Klimatmodeller med utgångspunkt från en temperaturökning på jorden fårutsäger en ökad års 

nederbörd, något som skulle kunna tala får att ett trendbrott kan föreligga. Osäkerheten i dessa 

modeller är dock avsevärd. 

D RIFTERF ARENHETER 

Befintlig anläggning 

Den anläggning som uppfördes 1994-1997 var till sin utformning baserad på omfattande och lång 

variga undersökningar i pilotskala. Den utbyggda anläggningen har varit i drift sedan 1998 men det 

är först från andra halvåret 1999 som anläggningen har haft sin nuvarande utformning. Detta får 

hållande bör beaktas i samband med nedanstående diskussion kring vad som kan uppnås i befintlig 

anläggning. Den rening som uppnåtts vid Ryaverket under senare år framgår nedan. Som synes har 

prövotidsvillkoren uppfyllts. 

PERIOD 

} 

1991-1993 före 
tillbyggnad 
1997 under 
tillbyggnad 
1998 under 
idrifttagning 
1999 
1 :a halvåret 1999 
2:a halvåret 1999 

Fosfor, mg Pil BOD7, mg O2/1 Kväve, mg Nil 

Behandlat Samlat Behandlat Samlat Behandlat Samlat 
vatten utsläpp vatten utsläpp vatten utsläpp 

0,28-0,46 0,33-0,49 7-8,5 8-10 17,8-20,6 17,5-20,4 

0,42 0,64 9,4 15,5 19,0 18,6 

0,40 0,45 7,5 8,9 12,2 12,1 
0,34 0,45 5,4 8,3 11,4 11,4 
0,33 0,46 5,7 9,2 13,2 13.0 
0,35 0,46 5,0 7,2 9,6 9,8 

De faktorer som har störst betydelse får vilken rening som kan uppnås är tillrinningen och det 

aktiva slammets sedimenteringsegenskaper. Nedan har sammanställts vilka reningsresultat som kan 

påräknas under olika betingelser. 
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Förhållanden Fosfor ton/år Kväve ton/år Koncentration i 
samlat utsläpp 

Tillrinning Sedimente- Med Med Med Med 
nngs- behandlat bräddat behandlat bräddat 
egenskaper vatten vatten vatten vatten g P/m3 gNm3 

Normal Goda 40 4 1 050 30 0,36-0,38 9,2 
Normal Dåliga 39 10 1 150 70 0,37-0,42 10,6 
Extrem Goda 48 8 1 240 50 0,37-0,40 9,2 
Extrem Dåliga 45 20 1 320 150 0,41-0,46 10,4 

De förhållanden som bestämmer vilken rening som kan uppnås i Ryaverket med dess nuvarande 

utformning är utfåIlningen av fosfor, nitrifikationen, denitrifikationen och avskiljningen i sedimen 

teringsbassängerna. 

Följande bör särskilt noteras vid bedömningen av reningsresultat i Ryaverket. Den hydrauliska be 

lastningen i anläggningen blir högre än vad som ges av tillrinningen till anläggningen på grund av 

recirkulation av vatten till biobädden och vidare genom det biologiska steget. Anläggningen har 

därför dimensionerats för en hög hydraulisk belastning eller 1 ° m3 Is jämfört med Koncessions 

nämndens föreskrift om 8 rrr' Is. Praktiska erfarenheter har även bekräftat att behandling av upp till 

10,5 m3/s är möjlig i den biologisk-kemiska delen. Driftstrategin är därför att vid varje tidpunkt 

utnyttja anläggningens kapacitet maximalt. Detta innebär att när tillrinningen är låg, kan recirkula 

tionen vara hög och omvänt. Den hydrauliska belastningen kan därmed hållas konstant hög inom 

ramen för den begränsning som den aktuella, reella kapaciteten utgör. 

Utfållning av fosfor 

UtfåIlningen av fosfor fungerar väloch halten av icke utfällt fosfor ligger mellan 0,05 och 0,15 r 

PlI. Halten av totalfosfor i utgående vatten bestäms sedan av hur väl det aktiva siammet, med dess 

inbakade järnfosfatutfållning, avskiljs i sedimenteringsbassängerna. Halten icke avskiljda partiklar 

(suspenderade ämnen) av aktivt slam i det utgående vattnet beror av hur hårt sedimenteringsbas 

sängerna belastas. Den driftsstrategi som redovisas i föregående stycke innebär att sedimenterings 

bassängerna alltid är hårt belastade eftersom recirkulationen anpassas till tillrinningen. Belastningen 

hålls hög för att gynna kvävereningen. Erfarenheterna visar att halten suspenderade ämnen i det re 

nade vattnet är i stort sett oberoende av hur hårt bassängerna belastas intill en viss kritisk gräns då 

halten stiger snabbt och s.k. slamflykt inträder. I den praktiska driften eftersträvar man därför att 
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ligga nära den kritiska gränsen, samtidigt som man eftersträvar en sådan säkerhetsmarginal att 

slamflykt undgås. 

ì 

I samband med hög tillrinning avgörs bräddningens omfattning av hur mycket vatten som kan ledas 

till den biologisk-kemiska reningen. En belastning så nära den kritiska som möjligt ger den lägsta 

möjliga bräddningen. Genom övervakning med kontinuerligt arbetande instrument kopplade till det 

datorbaserade driftsövervakningssystemet och genom engagerade operatörer har anläggningen kun 

nat drivas nära den optimala punkten vad gäller partikelavskiljning. Detta innebär att fosforhalten i 

det renade vattnet normalt ligger mellan 0,3 och 0,4 mg PIL Ársmedelvärdet för totalfosfor i det 

samlade utsläppet, det vill säga inklusive bräddat vatten, har såväl 1998 som 1999 varit 0,45 mg PIL 
ì 

Under åren 1998 och 1999 har tillrinningen varit exceptionellt stor. Som tidigare uppgetts finns det 

nederbördsdata från Göteborg sedan 1860 och de två åren är de nederbördsrikaste under denna 140- 

års period. Bräddningen har därför också varit exceptionell. Det förhållandet att möjligheterna att 

belasta eftersedimenteringen tidvis varit nedsatta har bidragit till att bräddningen dessa två år varit 

5,6 respektive 9 procent av tillrinningen. Trots detta har totalfosforhalten i det samlade utgående 

vattnet båda dessa år inte överstigit 0,45 mg Pil. Detta förklaras av att det vatten som bräddas är 

kraftigt utspätt varför andelen bräddade föroreningar är väsentligt lägre än andelen bräddat avlopps 

vatten. 

j 

A vskiljning av kväve 

Vilken kväverening som uppnås är beroende av såväl nitrifikation som denitrifikation. Nitrifika 

tionen sker genom att renat vatten och rejekt från slamavvattningen leds till biobäddarna, som är 

dimensionerade för att kunna nitrifiera 4 000 kg kväve per dygn. Erfarenheterna under de två 

gångna åren visar att detta är fullt möjligt och den potentiella nitrifikationskapaciteten bedöms vara 

över 5 000 kg Nid. Den faktor som därför begränsar den nitrifikation som kan uppnås är det flöde 

som är möjligt att recirkulera. Vid stor recirkulation blir kvävereningen bättre. Kvävehalten i det 

vatten som recirkuleras blir därför också lägre. Den högsta möjliga kvävemängd som kan recirku 

leras till biobädden, nitrifieras och ledas vidare till denitrifikation blir därför i praktiken begränsad 

till cirka 3 500 kg Nid. Dessa erfarenheter ligger väl i linje med resultaten från de försök som före 

gick utbyggnaden. 
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Denitrifikationen bestäms av hastigheten på denitrifikationen i aktivslambassängernas anoxiska de 

lar. De praktiska erfarenheterna har visat att det är tillgången på lättnedbrytbar organisk substans 

som är den begränsande faktorn för denitrifikationen. Vardagar med normal recirkulation är det 

material som finns i det försedimenterade avloppsvattnet oftast tillräckligt. När recirkulationen är 

hög, när inkommande vatten i samband med nederbörd är utspätt samt under veckoslut och helger 

är ofta innehållet av lättnedbrytbar organisk substans i det försedimenterade vattnet otillräckligt. 

Denna begränsning kan dock elimineras genom att tillsätta någon lättnedbrytbar organisk förening, 

exempelvis etanol, till vattnet. Denitrifikationen behöver därmed inte vara någon begränsande fay 

tor. Även dessa erfarenheter ligger väl i linje med resultaten från försöken före utbyggnaden. 

Möj ligheten att tillföra rejekt från slamavvattningen direkt till biobädden tillskapades våren 199~ 

Detta ger möjlighet att öka kvävetillförseln till biobädden och denitrifikationen i aktivtslamdelen, 

och därmed kvävereningen, utan att öka den hydrauliska belastningen. V åren 1999 tillkom också 

möjligheten att dosera etanol för att förbättra denitrifikationen. Effekten härav blevatt under andra 

halvåret 1999 sjönk kvävehalten i det utgående renade vattnet till 9,6 mg Nil. 

Reningsresultatet vad avser kvävehalt i det utgående renade vattnet påverkas relativt litet av till 

rinningsförhållanden och bräddning. Detta beror på att det inkommande vattnet är utspätt och 

kvävehalterna motsvarande låga vid hög tillrinning. Ä ven om den procentuella reningsgraden i 

sådana situationer är lägre, är halterna i det samlade utgående vattnet likväl låga. 

Behandling av 8 m3 vatten per sekund (villkor 4 i Koncessionsnämndens beslut 157/94) 

Före utbyggnaden av Ryaverket kunde normalt 6 m3/s behandlas i anläggningen. Enligt Kon 

cessionsnämndens beslut skulle anläggningen efter utbyggnaden kunna fullständigt behandla m .. .st 

8 m3 vatten per sekund. 

Omfattande försök föregick utbyggnaden av anläggningen, varvid undersöktes bl.a. det aktiva 

sIammets sedimenteringsegenskaper. Efter utvärdering dimensionerades anläggningen hydrauliskt 

för att kunna behandla 10m3 /s och sedimenteringsarean fördubblades i det närmaste. 

Vid den praktiska driften under åren 1998-1999 har det kunnat konstateras att sedimenteringsegen 

skaperna hos det aktiva siammet varierar avsevärt. Dessa variationer hade inte observerats i sam- 
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band med försöken. Prövotidserfarenheterna visar att sedimenteringsegenskaperna i allmänhet är 

goda under sommaren och hösten. Det har då gått bra att belasta eftersedimenteringen med flöden 

på 8 m3/s .Belastningar upp till 10,5 m3/s har tidvis varit möjliga. Under vintern och våren har däre 

mot sedimenteringsegenskaperna ofta varit sämre. Högsta möjliga belastning har långa perioder 

legat under 8 m3/s och har tidvis varit så låg som 4 m3/s. 

ì 

Den praktiska konsekvensen av de nedsatta sedimenteringsegenskaperna är att recirkulationen till 

biobäddarna måste begränsas. Vid hög tillrinning blir konsekvensen ökad bräddning. 

Det är Bolagets uppfattning att anläggningen har utförts i enlighet med koncessionsnämndens an 

givna villkor. Bolaget är medvetet om att det aktuella villkoret skulle kunna tolkas så att ett flöde 

upp till 8 m3/s vid varje tidpunkt måste kunna behandlas i anläggningen. Överläggningar med till 

synsmyndigheten har inte lett till entydigt besked. 

För att tillståndsmyndigheten skall kunna upphäva eller ändra villkor gäller enligt 24 kap. 8 § mil 

jöbalken att det skall vara uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt 

eller att ändringen är påkallad av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades. 

) 

Med beaktande av utformningen av de förslag till slutliga villkor som lämnas nedan i prövotids 

redovisningen behövs inte längre villkor 4. Villkor som fastställer mängden vatten genom renings 

verket är motiverat om haltvillkor för vatten från anläggningen endast avser behandlat men inte 

bräddat avloppsvatten. Samma behov uppstår inte när villkor avseende totalutsläppet fastställs. De 

föreslagna villkoren gäller bl.a. halter i totalmängd utsläppt vatten. En reglering om vilken mängd 

vatten som skall passera ett enskilt reningssteg i reningsverket blir således obehövlig. J 

RESULTAT AV PRÖVOTIDSUTREDNINGARNA - MÖJLIGHETER TILL LÄNGRE GÅENDE RENING 

Inledning 

Enligt Koncessionsnämnden beslut skulle Bolaget inrikta planeringen på framtida krav motsvarande 

10, 15 respektive 0,3 mglI såvitt gäller BOD, totalkväve respektive totalfosfor. Bolaget har därför 

låtit göra ett flertal utredningar för att belysa dessa frågor i detalj. 

Sedan Koncessionsnämndens beslut 1994 har 6 § i Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter 
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om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1994:7) tillkommit och senare skärpts. Enligt 

denna föreskrift får koncentrationen av totalkväve från reningsverk för mer än 100 000 pe uppgå till 

högst 10 mgll räknat årsmedelvärde och riktvärde om recipienten utgörs av havs- eller kustvatten 

området mellan norska gränsen till och med Norrtälje kommun. Recipienten Göta älvs mynning lig 

ger inom detta område. 

Bolaget har mot angiven bakgrund valt utreda förutsättningarna för att reducera utsläpp av total 

kväve till maximalt 10 mgll räknat som riktvärde och årsmedelvärde istället för värdet på 15 mg/! 

såsom föreskrivits i Koncessionsnämndens beslut. 

Pro blembeskrivning 

De erfarenheter som vunnits under prövotiden visar på följande frågeställningar: 

* Hur skall totalfosforhalten nedbringas till 0,3 mg PlI? 

Hur skall totalkvävehalten kunna nedbringas till 10 mg Nil? * 

Såvitt gäller halt av BOD7 synes värdet på 10 mgll räknat som årsmedelvärde och riktvärde kunna 

innehållas med de åtgärder som vidtagits under prövotiden. 

En särskild fråga som utretts är förutsättningarna för att under alla förhållanden biologiskt-kemiskt 

kunna behandla 8 m3 vatten per sekund i anläggningen. Som utvecklats ovan uppgår anläggningens 

hydrauliska kapacitet till 10m3/s. Den reella kapaciteten bestäms emellertid av det aktiva slamr s 

sedimenteringsegenskaper. Dessa har visat sig vara den begränsande faktorn under vinterhalvåret. 

Biologisk-kemisk behandling av 8 m3 vatten per sekund 

Det aktiva slarnmets sedimenteringsegenskaper begränsar det flöde som kan ledas genom eftersedi 

menteringen om god avskiljning skall erhållas. Under vinterhalvåret är ofta kapaciteten begränsad 

till cirka 5,5 m3 Is och har tidvis nedgått till 4 m3 Is. Om krav skulle ställas på att alltid kunna be 

handla minst 8 rrr' Is måste därför sedimenteringsarean fördubblas i förhållande till den nuvarande 

utbyggnaden. Eftersedimenteringsbassängerna är processmässigt helt integrerade med aktivtslam 

bassängerna. Tillkommande eftersedimenteringsbassänger måste därför placeras i nära anslutning 

till existerande enheter. Någon annan möjlighet att uppföra dessa bassänger än i den icke fredade 

delen av Rya skog finns inte. Bassängerna skulle där komma att uppta en areal av cirka 18 000 m2. 
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Såsom utvecklas nedan skulle ett därtill kommande krav på en högsta halt av totalfosfor på 0,3 

mgll i det samlade utsläppet kräva byggnation aven filtreringsanläggning. En sådan anläggning 

skulle ta i anspråk ytterligare cirka 7 000 m2 av Rya skog. 

Investeringskostnaden i en eftersedimenteringsanläggning har beräknats till cirka 265 Mkr och i en 

filtreringsanläggning för 8 m3/s till cirka 148 Mkr. Det totala investeringen för båda dessa åtgärder 

blir således omkring 410 Mkr. 

Ytterligare utbyggnad av fosforrening 

Fosfor i det renade vattnet 

Den fosfor som leds ut med det renade vattnet består till en del av löst oorganiskt och organiskt 

fosfor och till en del av fosfor bundet till partiklar. Vad gäller den lösta fosforfraktionen i det renade 

vattnet - denna fraktion utgör i genomsnitt omkring en fjärdedel av totalfosforn - är det svårt att 

ytterligare minska halterna. Den del som är bunden till partiklar kan däremot minskas om partikel 

avskiljningen förbättras. Den konventionella metoden för att avskilja partiklar i låga koncentra 

tioner, när stora flöden skall behandlas, är sandfiltrering. Metoden är beprövad och flera stora 

reningsverk i Sverige och utomlands använder sandfiltrering. 

) 

Bolaget har undersökt vilken ytterligare förbättring av reningsresultaten som kan erhållas genom 

sandfiltrering och vilka konsekvenser detta skulle få. Vissa erfarenheter antyder att en mindre sänk 

ning av halten löst fosfor är möjlig om ytterligare kemikalier tillsätts sandfiltren. 

) 
Fosfor i det bräddade vattnet 

Den fosfor som leds ut med bräddat vatten består till huvuddelen av löst fosfor. Även fosfor bundet 

till partiklar i vattnet förekommer. I detta fall skulle utledda mängder av fosfor och fosfat kunna 

minskas om den lösta fosforn fålldes ut, partiklarna koagulerades och utfåIlningen avskiljdes. Detta 

kan ske genom kemisk fållning och någon form av partikelavskiljning (se vidare nedan sid 29 ff). 

Möjligheter till fosforrening 

I den situation som råder vid Ryaverket är det ett komplicerat samspei mellan olika faktorer som 

avgör vilken rening med avseende på fosfor som kan uppnås. 
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Av den genomförda analysen framgår att den marginella nyttan i form av lägre fosforutledning är 

avtagande ju större en filteranläggning byggs. Detta är i och för sig ett normalt förhållande. I det 

aktuella fallet erhålls dock en väsentlig tilläggseffekt av det faktum att det tidvis är låg kapacitet i 

den biologisk-kemiska behandlingsdelen hänförlig till sedimenteringsegenskapema. Vid dessa till 

fållen är det således ett begränsat flöde som kan ledas genom den biologisk-kemiska delen, varför 

nyttan av ett sandfilter med stor kapacitet i sådana situationer blir liten. I ett sådant läge erhålls en 

bättre effekt genom behandling av det vatten som måste bräddas på grund av det biologisk-kemiska 

stegets otillräckliga kapacitet. 

Konklusionerna av de analyser som genomförts är följande: 

* Om eftersedimenteringen inte byggs ut samtidigt är det av ett ytterst litet värde att bygga ett 

sandfilter med större kapacitet än 5 m3/s . 

Även om sandfiltrering tillgrips kan man inte under år med stor nederbörd påräkna att med 

säkerhet klara ett årsmedelvärde av totalfosfor i det samlade utsläppet understigande 

0,3 mg P/l, om eftersedimenteringen inte byggs ut samtidigt. 

Om man skall nå en nivå av 0,3 mg P/l som årsmedelvärde synes en kombination av 

filtrering av det renade vattnet och en kompletterande behandling av bräddvatten vara den 

lämpligaste metoden. 

* 

* 

En viktig omständighet som talar mot sandfiltrering är att en sådan anläggning svår1igen ryms inom 

den areal som står till Bolagets förfogande. Inom Bolagets nuvarande område ryms som mest e 

filtreringsanläggning med en kapacitet på 4 m3/s. En sådan filtreringsanläggning får då förläggas på 

den yta som nu finns omedelbart väster om befintliga eftersedimenteringsbassänger. Om en sådan 

anläggning skulle byggas kommer det tillgängliga området att vara fullt utnyttjat. Andra möjli¡ ter 

till utveckling av anläggningen, inom den areal som nu står till Bolagets förfogande, skulle härvid 

komma att elimineras. 

Bolaget har därför studerat även andra lokaliseringar aven filtreringsanläggning. Följande har 

härvid framkommit. 

På andra sidan Oljevägen, norr om befintlig anläggning, finns en smal markremsa där en filtrerings 

anläggning med en kapacitet på upp till 5 m3/s skulle kunna byggas. Denna mark ägs av Göteborgs 
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stad. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg betraktar denna gröna remsa som ett värdefullt inslag i ett 

industriområde och har vid preliminära kontakter motsatt sig att den tas i anspråk. Därutöver skall 

beaktas att denna mark ligger inom säkerhetszonen för Shell-raffinaderiet. Räddningstjänsten är 

därför tveksam till ett utnyttjande även om något formellt avvisande inte gjorts. Sydost om Bolagets 

område har Statoil sina anläggningar. Bolaget har varit i kontakt med Statoil för att förhöra sig om 

möjligheterna att förvärva den mark som ligger närmast Ryaverket. De icke utnyttjade arealerna be 

döms vara tillräckliga också för en filtreringsanläggning med kapaciteten 8 m3/s. Statoil är inte be 

rett att diskutera en överlåtelse av mark innan man har sina långsiktiga planer i detta område bättre 

klarlagda. En förläggning norr om Oljevägen eller på Statoils område skulle medföra högre investe 

ringar och något högre driftkostnader. I miljöutredningen diskuteras de miljömässiga konsekvenser 

av de alternativa lokaliseringarna. Med tanke på de naturvärden som finns i Rya skog bedöms 

någon av de två alternativa lokaliseringarna vara att föredra. 

) 

Alternativa metoder för partikelavskiljning 

Med tanke på de det starka intresset för naturvärdena i Rya skog har Bolaget också studerat alter 

nativa metoder för partikelavskiljning. Mikrosilning är en metod som är vanlig som ett första re 

ningssteg i vattenverk. Mikrosilar har även använts som slutbehandlingssteg vid några avlopps 

reningsverk, bl.a. vid ett reningsverk i Danmark. En mikrosil har installerats vid Ryaverket och 

provats under snart ett år. Silen ger nästan lika god partikelavskiljning som ett sandfilter. En bäran 

de tanke bakom försöken med mikrosilning har varit att mikrosilarna skulle kunna placeras i efter 

sedimenteringsbassängernas utloppskanaler varigenom man skulle kunna undvika att ny markareal 

behöver tas i anspråk. De försök som utförts har ännu inte kunnat klarlägga om man kan få plats 

med mikrosilar med tillräcklig kapacitet i utloppskanalerna. Tillverkaren bedömer att man genom 

konstruktionsrnässiga ändringar har god möjlighet uppnå önskad kapacitet. Fortsatt tvecklingsarbete 

och undersökningar pågår. 

Behandling av bräddvatten rör bättre fosforrening. 

Som angetts ovan är troligen det bästa sättet att uppnå lägre fosforhalter i det samlade utsläppet en 

kombination av partikelavskiljning från det renade vattnet och behandlig av bräddvatten. Långt 

gående behandling av bräddvatten har hittills varit ovanligt eftersom bräddning kännetecknas av 

stora flöden med kort varaktighet. Det ställs därmed krav på att reningsanläggningarna kan tas i 
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drift och nå full effekt med kort varsel. Reningsanläggningarna måste därutöver ha stor kapacitet 

per volymenhet om rimlig kostnadseffektivitet skall erhållas. 

En möjlighet vid Ryaverket är att vid hög tillrinning leda obehandlat vatten direkt till det biologisk 

kemiska steget. Den del av tillrinningen som det biologisk-kemiska steget inte har kapacitet att be 

handla leds till försedimenteringsblocket. Det tillsätts här kemikalier som fäller ut den lösta fosforn 

och koagulerar partiklarna. Utfällningen avskiljs sedan i förrsedimenteringsbassängerna och utgå 

ende vatten från dessa leds slutligen till recipienten. För att kunna bedöma vilken rening som härv-l 

kan uppnås måste fårsök göras i full skala. Likaså måste det undersökas vilka konsekvenser det får 

får det biologiska steget att leda in obehandlat vatten samt konsekvenserna får slambehandlingen. 

I Frankrike har det nyligen utvecklats en teknik med vilken ytterst kompakta anläggningar får be 

handling av bl.a. bräddvatten skulle kunna uppföras. I princip rör det sig härvid om en kemisk fåll 

ning. Genom inblandning av sand och en polymer vid fållningen kan man dock få flockar med hög 

densitet och följaktligen en hög sjunkhastighet. Avskiljningen sker med s.k. lamellsedimentering. 

Kombinationen av flockar med hög densitet och lamellsedimentering gör det möjligt att utforma av 

skiljningsdelen synnerligen arealsnålt. Arealbelastningar upp till 30 gånger högre än de som van 

ligen används uppges vara möjliga. 

Leverantören av nyssnämnda teknik har på uppdrag av Bolaget genomfört en förstudie, Enligt den 

na skulle det vara möjligt att bygga in en bräddvattenreningsanläggning i en av Ryaverkets tolv 

sedimenteringsbassänger och där rena upp till 2 m3 vatten per sekund. Det bör understrykas att tek 

niken är ny. Endast mycket begränsade erfarenheter föreligger. För att kunna bedöma vilka renings 

resultat som kan uppnås vid Ryaverket måste fårsök i pilotskala först genomfåras. Konsekvense 

får slambehandlingen måste också studeras. Det kan fårväntas att det inom några år kommer att 

finnas väsentligt mer fullskaleerfarenheter. En bräddvattenrening med kapaciteten 2 m3 Is skulle 
reducera bräddade volymer med 70-80 procent och bräddade fåroreningsmängder än mer. Brädd 

vattenrening är således av stort potentiellt intresse oberoende av vilken teknik den genomfårs med. 

I ansökningen till Koncessionsnämnden 1992 fördes en relativt omfattande diskussion om möjlig 

heterna att minska bräddningen genom att utnyttja tunnelsystemet får utjämning. Bolaget fortsatte 

detta arbete i samarbete med Dansk Hydraulisk Institut. Det har visat sig vara svårt att få fram en 
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modell som fungerar väl i realtid. Sedan utbyggnadsarbetena kom igång 1994 tog dessa arbeten och 

driften av den nya anläggningen alla tillgängliga resurser. Arbetet avseende tunnelsystemets utjäm 

ningspotential har bedrivits med låg intensitet. Potentialen med att utnyttja tunnelsystemet finns 

fortfarande. Praktiska problem med avsättningar i sam band med dämning har dock uppmärksam 

mats mer. Det är oklart i vilken utsträckning utjämning i tunnelsystemet blir aktuellt i framtiden. 

) 

Åtgärder avseende kväverening 

De resultat som uppnåtts under andra halvåret 1999 och de beräkningar som utförts indikerar att det 

med den nu utbyggda anläggningen är möjligt att nå 10 mg Nil i det samlade utgående vattnet räk 

nat som årsmedelvärde och riktvärde. Intrimning och ständiga förbättringar bör leda till en viss 

ytterligare förbättring. 

Skulle mot förmodan 10 mg N/l inte uppnås finns olika metoder att förbättra kvävereningen. Föl 

jande utbyggnadsalternativ synes mest aktuella: 

) 

Biobädden bedöms ha god nitrifikationskapacitet. En närliggande lösning är därför att leda allt vat 

ten eller delar av vattnet efter biobädden till en efterdenitrifikationsanläggning. Hur denna utformas 

beror på hur det framtida Ryaverket utformas i övrigt. Om sandfiltrering är en del av den framtida 

processen så är det mest närliggande att också utnyttja sandfiltren för efterdenitrifikation. Om vatten 

från biobädden leds till sandfilter och metanol eller etanol tillsätts vattnet kan man uppnå en denitri 

fikation i sandfiltren samtidigt med filtreringen. De bubblor av kvävgas som bildas vid denitrifika 

tionen kan emellertid nedsätta filtrets kapacitet varför möjligheten att använda denna enkla teknik 

beror av filtrets storlek och nödvändig kvävereduktion. _J 

En annan möjlighet är att genomföra denitrifikationen i en separat enhet, exempelvis en fluidiserad 

bädd. Denna teknik är ännu ovanlig. Himmerfjärdsverket söder om Stockholm har haft en dylik an 

läggning i drift ett par år med i huvudsak goda erfarenheter. En fördel med denna teknik är att den 

är relativt arealsnål. Förutsättningar torde föreligga att uppföra en dylik anläggning på Bolagets nu 

varande område om inga andra anläggningar behöver byggas på dessa återstående ytor. 

SAMMANFATTNING 

De klimatologiska och meteorologiska förhållandena avgör den hydrauliska belastningen på Rya- 
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verket. Anslutningen av fysiska personer, industrier och verksamheter är inte avgörande i Ryaver 

kets fall. Det är därför inte lämpligt att föreskriva om maximal mängd vatten till Ryaverket i för 

hållande till spillvattenmängden. Vid utformning av kraven på rening bör man vidare utgå från 

nederbördsmängderna under ett "normalår" med tillägg för en säkerhetsmarginal. Bolagets förslag 

är att de villkor som kommer att föreskrivas gäller vid en nederbördsmängd om 1 000 mm/år. 

Denna mängd motsvarar en återkomsttid på 27 år. 

Ett omfattande arbete har under åren bedrivits och bedrivs alltjämt syftande till att minska mäng 

derna oönskat vatten till Ryaverket. Såvitt gäller detta vatten, det vill säga huvudsakligen inläckan 

de vatten in i ledningssystemet, är det uppenbarligen inte rimligt att nu generellt föreskriva om 

exempelvis maximalt inläckage per kilometer ledning. Istället bör det långsiktiga pågående arbet 

för vilket redogjorts ovan få fortsätta. Från vattenvårdssynpunkt kan det vara önskvärt att avleda 

förorenat dagvatten till Ryaverket i stället för direkt till recipient. 

Mot denna bakgrund bör, om Miljödomstolen finner ytterligare åtgärder behövliga, sådana åtgärder 

koncentreras på Ryaverket. Recipientförhållandena bör härvid vara vägledande. 

Recipienten är enligt det material som föreligger fosfatbegränsad, det vill säga den potentiella pri 

märproduktionen är beroende av tillförsel av ytterligare fosfat. Det saknas därmed anledning att 

såvitt gäller utsläpp av kväve avvika från vad som föreskrivs i 6 § i Naturvårdsverkets kungörelse 

med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, särskilt som denna föreskrift gt _r 

för känslig recipient. Bolaget bedömer att man med fortsatta ständiga förbättringar skall kunna klara 

av att uppfylla denna föreskrift med den idag utbyggda anläggningen. Skulle det visa sig att detta 

inte är möjligt kan en längre gående kväverening erhållas om en efterdenitrifikationsanläggning 

byggs. Om en sådan anläggning utformas som en fluidiserad bädd, torde den kunna utföras så kom 

pakt att den kan rymmas på Bolagets nuvarande område under förutsättning att inga andra anlägg 

ningar, såsom exempelvis sandfilter, behöver anläggas på denna areal. 

Vad gäller fosfor är recipienten, som konstaterats ovan, fosfatbegränsad. Den helt dominerande 

transporten av fosfat i Göta älvs mynningsområde är att hänföra till uppträngande "djupvatten". 

Utledningen från Ryaverket inklusive bräddning svarar för cirka 5 procent av fosfatfosfortranspor 

ten i mynningsområdet. Fosfatfosfor - det vill säga fosfor som är tillgänglig för alger och annan 
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växtlighet - som leds ut från Ryaverket med det renade vattnet, utgör cirka en fjärdedel av den totala 

fosforutledningen. Det är tveksamt om man med ytterligare reningsåtgärder kan minska utsläppet av 

löst fosfat med renat vatten eftersom detta vatten redan genomgått kemisk-biologisk behandling. 

ì 

Sedan början av 1 980-talet har utledningen av totalfosfor från Ryaverket minskat från cirka 350 ton 

till cirka 50 ton och utledningen av fosfatfosfor med renat vatten från cirka 300 ton till cirka 12 ton 

per år. De undersökningar som gjorts i närrecipienten visar, trots denna stora minskning, inga tyd 

liga utslag. Det torde därför vara osannolikt att den ytterligare minskning som eventuellt är möjlig 

genom filtrering av det renade vattnet från Ryaverket skulle få någon recipientmässig betydelse 

eftersom det är den partikelbundna, svårtillgängliga fosfor som härvid reduceras. Med tanke på den 

minimala nyttan torde det därmed vara uppenbart orimligt att utföra en anläggning som klarar att 

alltid kemiskt-biologiskt behandla 8 nr' vatten per sekund till nivån 0,3 mg Pil i utgående vatten. 

Det stora ingrepp en sådan anläggning skulle medföra i Rya skog och de avsevärda kostnaderna 

talar också för denna bedömning. 

) 

Om en filtreringsanläggning skall byggas synes det från de data som ovan presenterats som uppen 

bart orimligt att bygga den för en större kapacitet än cirka 5 m3/s. De skäl som anförts ovan och det 

förhållandet att en filtreringsanläggning skulle göra det i praktiken omöjligt att utveckla anläggning 

en inom Bolagets område om en sådan utveckling är påkallad i framtiden, talar dock med kraft för 

att någon filtreringsanläggning inte bör byggas. 

) 

Skulle Miljödomstolen likväl anse det motiverat med längre gående fosforrening än vad som kan 

uppnås med de åtgärder som sammanfattningsvis föreslås nedan, vill Bolaget peka på de möjlighe 

ter som synes föreligga att med alternativ, arealsnål teknik (mikrosilning) åstadkomma i det närmas 

te lika goda resultat. Härvid bör dock beaktas att denna sistnämnda teknik inte är så utvecklad att en 

sådan typ av rening utan vidare utredning och utprovning kan föreskrivas för Ryaverket. Med hän 

syn till den snabba utvecklingen inom området är det dessutom inte osannolikt att alternativa 

metoder visar sig föreligga. 

En stor del av den fosfatfosfor som leds ut i recipienten härrör från bräddat vatten. Bräddningens 

omfattning beror av anläggningens kapacitet och de meteorologiska förhållandena. Baserat på er 

farenheterna från prövotiden bedömer Bolaget att utledningen av totalfosfor med bräddat vatten 
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under ett normalår - sett under den senaste 20-års perioden - skulle bli cirka 10ton, varav den 

största delen är fosfatfosfor och lätt hydrolyserbar fosfor. Om Miljödomstolen bedömer att ytter 

ligare åtgärder bör vidtas, torde det således vara effektivare att behandla bräddvatten än att ytter 

ligare behandla det renade vattnet. 

I ansökningen till Koncessionsnämnden 1992 bedömde Bolaget den dåvarande bräddningen som 

väl stor och uttryckte en ambition att avsevärt minska denna. Detta har inte kunnat uppnås trots den 

omfattande utbyggnad av anläggningen som skett. Bolagets ambition kvarstår och Bolaget är därf" .. 

berett att vidta åtgärder så att effekterna av bräddningen minskar. Beräkningar av vilken effekt som 

skulle erhållas med en behandlingsanläggning för bräddvatten med en kapacitet på 2 m3 vatten per 

sekund har genomförts. Resultaten visar att bräddningen skulle kunna minska med 70-80 prooce- 

En anläggning för bräddvattenbehandling bedöms ge större effekt såvitt gäller minskad utledning av 

fosfat än en filtreringsanläggning. Den först nämnda anläggningen torde ge en allmänt bättre kvali 

tet på det vatten som inte genomgår biologisk behandling, den skulle inte kräva något intrång i Rya 

skog och den skulle bli mindre resurskrävande såväl i bygg- som i driftsfasen. 

Om en bräddvattenbehandlingsanläggning byggs kommer totalfosforutsläppet från bräddning att bli 

litet och koncentrationen i utgående vatten att bestämmas av kvaliteten på det renade vattnet. Er 

farenheterna från prövotiden pekar på att totalfosforhalten i utgående vatten från det biologiskt 

kemiska steget är cirka 0,35 mg Pil. Det förefaller i och för sig tekniskt möjligt att genom att b) ~ Ja 

en filtreringsanläggning sänka totalfosforhalten i detta vatten till cirka O, 15 mg P/l. Utbyggnaden 

bedöms dock vara av ytterst liten recipientrnässig betydelse samtidigt som den skulle innebära ett 

intrång i Rya skog. 

Bolaget anser sammanfattningsvis att det saknas recipientmässiga skäl för att nu föreskriva annat 

villkor än vad som gäller idag, det vill säga 0,5 mg Pil som riktvärde och årsmedelvärde. Bolaget 

har ett av styrelsen uttalat mål att alltid sträva efter att nå bästa möjliga rening med de anläggningar 

som står till förfogande. 
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Bolagets bedömning är vidare att det med den föreslagna bräddvattenreningen skulle vara möjligt 

att nå en nivå under 0,4 mg P/l i det samlade utgående vattnet. Härvid gäller dock att någon ut 

provad teknik inte är tillgänglig. 

ì 

YRKANDEN M.M. 

Bolaget har i prövotidsmålet (M 247-99) yrkat i fårsta hand att Miljödomstolen avslutar prövotids 

fårfarandet beträffande vilka slutliga villkor som skall gälla får det samlade avloppsutsläppet från 

Ryaverket, upphäver de provisoriska villkoren får resthalterna av organiskt material, fosfor och 

kväve i det behandlade avloppsvattnet och hur Ryaverket skall drivas samt fastställer av bolaget 

föreslagna slutliga villkor. I andra hand har Bolaget yrkat att Miljödomstolen avslutar prövotids 

fårfarandet beträffande vilka slutliga villkor med avseende på organiskt materialoch kväve som 

skall gälla får det samlade avloppsutsläppet från Ryaverket, upphäver de provisoriska villkoren får 

resthalterna av organiskt materialoch kväve i det behandlade avloppsvattnet och hur Ryaverket 

skall drivas, fastställer av bolaget föreslagna slutliga villkor i dessa delar samt fårlänger prövotids 

fårfarandet beträffande vilka slutliga villkor med avseende på fosfor som skall gälla får det samlade 

avloppsutsläppet från Ryaverket, upphäver det provisoriska villkoret får resthalten av fosfor i det 

behandlade avloppsvattnet och fastställer av bolaget föreslaget provisoriskt villkor i detta avseende. 

ì 

) 

Bolaget har vidare i omprövningsmålet (M 145-00) yrkat att Miljödomstolen - med ändring av 

lydelsen av villkor 4, "Flöden upp till 8 m3/s skall behandlas fullständigt i reningsverket", i till 

ståndet från Koncessionsnämnden 1994-11-23 (nr 157/94) - föreskriver att villkoret skall ha 

följande lydelse: 

"Anläggningen skall hydrauliskt dimensioneras så att 8 m3 vatten per sekund skall kunna behandlas 

kemiskt-biologiskt i reningsverket" eller 

alternativt att Miljödomstolen upphäver detta villkor. 

De slutliga villkor som Bolaget har föreslagit är följande. 

* Resthalterna av totalfosfor i det avledda avloppsvattnet får som riktvärde* och årsrnedelvärde 

inte överskrida 0,5 mg/l; 

* Resthalterna av totalkväve i det avledda avloppsvattnet får som riktvärde* och årsmedelvärde 

inte överskrida lOmgli; 
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* Resthalterna av organiskt material i det avledda avloppsvattnet får som riktvärde" och 

årsmedelvärde inte överskrida 10 mg/l BOD7; 

* Reningsverket skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 

tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser. 

Skulle Miljödomstolen finna att haltvillkoret avseende totalfosfor inte slutligen bör bestämmas till 

0,5 mg/l utan väljer att föreskriva förlängd prövotid enligt Bolagets andrahandsyrkande har Bolaget 

föreslagit att förlängningen lämpligen bör avse en period av fyra år och att Bolaget under prövo 

tiden skall projektera och införa bräddvattenrening samt fortsätta utredningen, inkluderande lämp 

liga försök, av vilken kombination av åtgärder som kan vidtas för att resthalterna av totalfosforn 

skall kunna sänkas ytterligare. Utredningen skall beakta värdet av bevarandet av Rya skog. 

För en förlängd prövotid har Bolaget slutligen föreslagit följande provisoriska föreskrift: 

* Resthalterna av fosfor i det avledda avloppsvattnet får som riktvärde" och årsmedelvärde inte 

överskrida 0,5 mg/I; 

MOTSTÁENDE INTRESSEN 

Naturvårdsverket har i målet redovisat följande synpunkter. 

Ställningstagande 

Verket anser att följande villkor skall gälla för det samlade avloppsutsläppet, inklusive bräddat 
vatten från Ryaverket: 

Resthalterna av organiskt material, mätt som BOD7, i det avledda avloppsvattnet får som 
riktvärde och kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 
mg/l. 

Resthalterna av totalkväve i det avledda avloppsvattnet får som riktvärde och kvartalsmedel 
värde samt som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l. 

Resthalterna av totalfosfor i det avledda avloppsvattnet får som riktvärde och kvartalsmedel 
värde samt som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 0,5 mg/l. Från och med 1 janu 
ari år 2004 skall som motsvarande riktvärde och gränsvärde gälla 0,4 mg/loch från och med I 
januari år 2007 skall gälla 0,3 mglI. 

Dessutom bör enligt verket följande slutliga villkor fastställas: 
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Anläggningen skall hydrauliskt dimensioneras så att 8 m3 vatten per sekund skall kunna 
behandlas fullständigt i reningsverket. (Ersätter villkor 4). 

Anläggningen med tillhörande tilloppssystern skall ständigt drivas så att högsta möjliga 
reningseffekt uppnås med sådana tekniskt-ekonomiska insatser som inte kan anses orimliga. 

Åtgärder skall fortlöpande vidtas for att minska tillförseln av s. k. tillskottsvatten till anlägg 
ningen samt minska utsläppen av föroreningar från tillhörande ledningsnät. Utförda och 
planerade åtgärder samt resultaten av vidtagna åtgärder skall regelbundet redovisas till 
tillsynsm yndigheten. 

) 
Bedömning 
Naturvårdsverket delar i stort sett Länsstyrelsen bedömningar så som de redovisats till 
Miljödomstolen i yttrande 2000-11-21 (se nedan sid 38 ff). 

ì 
Det kan sålunda konstateras att utsläppen till recipienten via Ryaverket av närsalter och organiskt 
material m.m. är betydande och utgör det största enskilda utsläppet på västkusten. Även om de 
direkta effekterna i recipienten av det aktuella utsläppet ännu ej är helt enkla att utvärdera, kan det 
ej uteslutas att olägenheter kan uppstå sett i ett längre perspektiv. 

Naturvårdsverket vill, i likhet med Länsstyrelsen, hänvisa till de av Riksdagen fastlagda 15 miljö 
målen där det bl. a. beträffande övergödning anges att "halterna av gödande ämnen i mark och vat 
ten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, forutsättningar for biologisk mångfald 
eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten". 

Naturvårdsverket är av uppfattningen att ett gränsvärde (räknat som årsmedelvärde) bör fastställas 
även for totalkväve, och ej enbart for BOD7 och totalfosfor. Endast härigenom kan säkerställas att 
det totala årsutsläppet for även kväve kommer att ligga på avsedd nivå. 

) Bolaget har yrkat att bl. a. följande slutliga villkor skall fastställas för verksamheten: 
"Reningsverket skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt-eko 
nomiskt rimliga insatser." Naturvårdsverket anser att detta villkor bör omformuleras så att det klara 
re utrycker innebörden i 2 kap. miljöbalken och då speciellt 7 §. Detta är motiveringen till Natur 
vårdsverkets yrkande på omformulering av villkorsförslaget, en omformulering som även förtyd 
ligar att ej bara reningsverket utan även tilloppsledningar och tilloppstunnlar skall omfattas av vill 
koret. Om Miljödomstolen skulle finna att den villkorsformulering som Naturvårdsverket yrkar ej är 
möjlig for en verksamhet som redan har tillstånd enligt miljöskyddslagen, anser verket att det av bo 
laget föreslagna villkoret kan utgå. Skälet är, enligt Naturvårdsverkets uppfattning, att bolagets vill 
korsformulering ej uttrycker något specifikt utöver vad som redan krävs enligt miljöskyddslagen. 

) 

Även Naturvårdsverket vill (i likhet med Länsstyrelsen) betona vikten av att tillförseln av s. k. till 
skottsvatten in till Ryaverket reduceras successivt genom åtgärder på ledningsnätet. Genom sådana 
åtgärder åstadkoms en utjämning av flödet och forbättras möjligheter för en god funktion i renings 
anläggningen. Naturvårdsverket önskar sålunda ansluta sig till de av Länsstyrelsen anförda argu 
menten i denna fråga. 
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Utöver vad Länsstyrelsen anfört, inkluderande hänvisning till Miljövårdsberedningens betänkande 
om program för en levande skärgård (SOU 2000:67), önskar Naturvårdsverket anföra följande: 

Det kan konstateras att för på senare tid miljöprövade kustbelägna avloppsreningsverk, även för de 
vid västkusten, har fastlagts utsläppsvillkor på de nivåer som Naturvårdsverket här yrkar. Det bör 
här vägas in i bilden att Ryaverket är ett av de största avloppsreningsverken i landet. 

Sverige är medlem i Helsingforskonventionen som har till syfte att förbättra miljön i Östersjöområ 
det (inklusive kuststräckan upp till Göteborg). Inom ramen för arbetet inom konventionen har bl. a. 
Ryaverket uppsatts som en s. k. Hot Spot på grund av sitt betydande utsläpp till det vattenområde 
som konventionen omfattar. Med hänsyn till de insatser i förbättrande syfte som vidtagits och pla 
neras vidtas av GRY AAB avser Sverige att rekommendera att Ryaverket borttas som en Hot Spa 
vid nästa aktuella möte för sådana frågor inom konventionen (Land-based Pollution Group Third 
Meeting) som äger rum i maj 2001. Naturvårdsverkets yrkanden skall även ses i detta sammanhang. 
Det kan här påpekas att ett av kriterierna för borttagande från Hot Spot-listan är i vilken utsträck 
ning åtgärder vidtagits för att minimera tillförseln av dag- och dräneringsvatten in till reningsvery .+. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har anfört följande. 

Ställningstagande 
Länsstyrelsen anser att följande villkor skall fastställas för det samlade avloppsutsläppet, inklusive 
bräddat vatten, från Ryaverket 
* Resthalterna av organiskt material, mätt som BOD?, i det avledda avloppsvattnet får som rikt 

värde och kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l. 

* Resthalterna av totalkväve i det avledda avloppsvattnet får som riktvärde och årsmedelvärde 
inte överstiga 10 mg/l. 

* Resthalterna av totalfosfor i det avledda avloppsvattnet får från och med år 2004, som riktvär 
de och kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde och årsmedelvärde, inte överstiga 0,4 mg/l. 
Från och med år 2007 får resthalterna av totalfosfor i det avledda avloppsvattnet som riktv ) 
de och kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde och årsmedelvärde, inte överstiga 0,3 mg/l. 

Dessutom bör följande slutliga villkor fastställas 
* Anläggningen skall hydrauliskt dimensioneras så att 8 m3 vatten per sekund skall kunna 

behandlas kemiskt-biologiskt i reningsverket. (Ersätter villkor 4.) 

* Avloppsanläggningen skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med 
tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser. 

* Átgärder skall fortlöpande vidtas för att minska tillförseln av s.k. tillskottsvatten till avlopps 
anläggningen och utsläppen av föroreningar från tillhörande ledningsnät. Utförda och plane 
rade åtgärder samt resultaten av vidtagna åtgärder skall regelbundet redovisas till tillsyns 
myndigheten. 

Bedömning 
Utsläppen till recipienten via Ryaverket av närsalter och organiskt material m.m. är betydande och 
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utgör även efter utbyggnaden av själva reningsverket det största enskilda utsläppet på västkusten. 
Utsläppen via reningsverket (inklledningsnät) av fosfor uppgår under ett normalår till ea 50 ton och 
kväve till ea 1 200 ton. Utsläppen av organiskt material uppgår till ea 800 ton. 

De direkta effekterna i miljön av utsläppen från anläggningen är trots det svåra att bedöma. Närsalt 
situationen i recipienten påverkas av många olika faktorer och det är svårt att direkt avgöra effek 
terna av utsläpp från olika enskilda källor och snabbt verifiera effekterna av t.ex. specifika utsläpps 
begränsande åtgärder. Viss uppföljning av bottenförhållandena har skett i Göta älvs mynningsområ 
de, dock under relativt begränsad tid. Några mera långtgående slutsatser kan därför inte heller dras 
av dessa undersökningar. 

Enligt gällande lagstiftning skall dock även risken för olägenhet beaktas vid bedömning av om en 
verksamhet och i så fall på vilka villkor skall få bedrivas. Även om det råder viss osäkerhet om på 
verkan ur miljösynpunkt från en verksamhet, utesluter inte det att ytterligare krav på åtgärder ställs. 

Riksdagen har också beslutat om 15 övergripande miljökvalitetsmål. De skallligga till grund för 
miljöarbetet framöver och nås inom en generation. Bland annat anges beträffande övergödning att 
"halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidiga användningen av mark 
och vatten". 

I Miljövårdsberedningens betänkande om program för en levande skärgård (SOU 2000:67) anges att 
övergödningen av kusthaven är sannolikt den enskilda företeelse som har störst negativ inverkan på 
skärgårdens marina miljö. Enligt beredningen har den negativa utvecklingen tillåtits pågå alltför lång 
tid och kraftfulla åtgärder måste vidtas för att minska övergödningens negativa effekter på 
vattenmilj ön. 

) 

A v sökandens miljöutredning i ärendet framgår också att fosfor bedöms vara den för primärproduk 
tionen begränsande faktorn inom ett stort influensområde från Göteborg och upp till i höjd med 
Marstrand under största delen av växtsäsongen. Enligt utredningen är det därför rimligt att fosfor 
reduktionen i Ryaverket förbättras. 

) 

Det finns således skäl att ytterligare begränsa utsläppen av fosfor från avloppsanläggningen. Läns 
styrelsen anser att målsättningen även fortsättningsvis bör vara att utsläppen från Ryaverket på sikt 
normalt inte skall överstiga ea 0,3 mg totalfosfor per liter, vilket inte är onormalt för större renings 
verk. 

Med utökning av sedimenteringsbassängerna alternativt eller i kombination med filter, kan målsätt 
ningen avseende fosfor uppnås. Det innebär dock bl.a. ingrepp i varierande grad i Rya skog eller 
andra områden utanför anläggningen. Filter kan dock enligt uppgift utnyttjas för denitrifikation och 
därigenom bedöms även utsläppen av kväve kunna minska ytterligare. 

Andra alternativ som mikrosilning i befintliga sedimenteringsbassänger och bräddvattenrening be 
döms också kunna ge godtagbara resultat. Viss osäkerhet råder dock eftersom dessa tekniker ännu 
inte är fullständigt utprovade. Dessa åtgärder skulle dock inrymmas i befintlig anläggning. 
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Länsstyrelsen anser beträffande utsläppen av fosfor från reningsverket att bolaget bör ges möjlighet 
att ytterligare utreda och utveckla lämplig behandlingsteknik och då i första hand inom befintlig 
anläggning (t.ex. mikrosilning och bräddvattenrening). 

Bolaget har föreslagit att om ytterligare åtgärder skall vidtas bör prövotiden förlängas och en ut 
redningstid på ea tre år medges. Prövotidsförfarandet bör dock enligt Länsstyrelsens mening kunna 
avslutas nu och slutliga villkor fastställas, under förutsättning att ikraftträdandet sker etappvis och 
först sedan nödvändiga åtgärder har genomförts. 

Ytterligare tid behövs i det här fallet för att utröna om t.ex. mikrosilning och bräddvattenrening i 
befintlig anläggning är tillräckliga åtgärder och hur det i så fall skall utformas. Eftersom vissa för 
sök redan har utförts i reningsverket och erfarenheter också firms från andra anläggningar av viss 
av de föreslagna åtgärderna, anser Länsstyrelsen att tiden för ytterligare utredning i det avseendet 
bör kunna begränsas. Inom en period av tre år bör såväl utredning som genomförande av ytterligare 
åtgärder enligt ovan vara avklarade och utsläppskraven bör då kunna skärpas jämfört med nu 
varande villkor. 

Om ytterligare åtgärder därutöver trots allt krävs skall bolaget åläggas att utföra nödvändiga åtgär 
der t.ex. i enlighet med ingiven utredning, så att den angivna målsättningen avseende fosfor klaras. 
Utryrnmessnåla lösningar bör därvid i första hand väljas. Ytterligare tid bör med hänsyn till det 
medges - förslagsvis tre år - innan den slutliga kravnivån avseende utsläpp av fosfor fastställs. 

Orsaken till slammets dåliga sedimenteringsegenskaper förutsätts också utredas ytterligare och be 
aktas vid utformning av ytterligare åtgärder i reningsverket, så att störningarna och utsläppen från 
anläggningen på grund av det kan minimeras. 

När det gäller utformningen av villkor för fosfor och BOD7 för den här typen av anläggningar anges 
normalt riktvärden som månadsmedelvärden och gränsvärden som kvartalsmedelvärden. Med hän 
syn till att bräddat avloppsvatten skall ingå i begränsningsvärdena bör rikt- och gränsvärden avse 
något längre tidsperioder. Riktvärden bör inte gälla för längre tid än kvartal, gränsvärden bör dock 
kunna fastställas på årsbasis. l 

Beträffande villkor för utsläpp av BOD7 och kväve godtar Länsstyrelsen bolagets förslag med 
tillägget att för BOD7 bör även gränsvärde fastställas och då på årsbasis. Riktvärde för BOD7 bör 
avse kvartal. 

Beträffande villkor om att reningsverket alltid skall drivas så att högsta möjliga reningseffekt upp 
nås med tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser, anser Länsstyrelsen att ett sådant villkor bör avse 
avloppsanläggningen i sin helhet. 

Enligt föreliggande utredning har genomförda åtgärder på ledningsnäten haft viss betydelse för av 
ledningen av s.k. tillskottsvatten (av bolaget benämnt oönskat vatten) till avloppsanläggningen. De 
långsiktiga förändringarna (minskningarna) överlagras dock i allmänhet av de variationer i tillrin 
ning som beror av årstid, förhållanden under enskilda år etc. Därför är det svårt att närmare bedöma 
effekterna av de insatser som genomförts hittills. Men det är ställt utom allt tvivel att omfattande 
insatser har genomförts och ytterligare planeras. 
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I samband med riklig nederbörd är dock utsläppen via ledningsnät och reningsverk av obehandlat 
eller endast delvis behandlat avloppsvatten betydande och det är angeläget att fortsatta ansträng 
ningar görs i syfte att begränsa utsläppen av föroreningar samt begränsa risken för haverier. Arbetet 
med att optimera utnyttjandet av tunnel system och andra anläggningar på ledningsnäten för att totalt 
sett minska utsläppen, måste även utvecklas och förbättras. Reningsverkets kapacitet förutsätts även 
fortsättningsvis utnyttjas optimalt för att minska utsläppen från ledningsnäten tilllokala recipienter. 

) 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att arbetet med planering, genomförande och uppföljning av åt 
gärder i det här sammanhanget genomförs systematiskt. GR Y AAB bör därvid ha en samordnande 
roll och ta aktiv del även i det arbete som bedrivs i delägarkommunerna. Uppföljning bör ske regel 
bundet och rutiner för det bör också föreskrivas som villkor. I annat fall bör någon form av funk 
tionskrav fastställas för ledningsnäten. 

) 

Villkor 4 i gällande tillstånd föreslås också att ändras så att bolaget inte skall vara tvingat att alltid 
behandla upp till 8 m3 fullständigt i reningsverket. Villkoret kom till efter förslag från bolaget i till 
ståndsansökan 1992 i syfte att styra behandlingen av avloppsvattnet så att utsläppen från lednings 
näten och via bräddning i reningsverket skulle minska. Svårigheterna att alltid kunna behandla så 
stora volymer fullständigt har utförligt beskrivits i ärendet. De ambitionsnivåer som angivits i tidi 
gare tillståndsansökan (1992) om högsta godtagbara andel utsläpp via bräddning osv. bör enligt 
Länsstyrelsens mening gälla även fortsättningsvis. Bolaget bör dock kunna medges större möjlig 
heter att inom anläggningen välja behandlingsstrategi efter det som är lämpligt vid varje tillfälle och 
på det sättet optimera driften och minska föroreningsutsläppen totalt sett. Bolagets förslag till änd 
rad utformning av villkor 4 kan därför godtas. Det bör dock överlåtas på Länsstyrelsen som till 
synsmyndighet att fastställa eventuella ytterligare villkor som kan behövas beträffande rutiner för 
dokumentation, uppföljning m.m. i det här sammanhanget. 

) 

Omfattade åtgärder har genomförts och med gott resultat för att begränsa tillförseln av s. k. oönska 
de ämnen till avloppsanläggningen. Länsstyrelsen förutsätter att arbetet inom det här området upp 
rätthålls och utvecklas på lämpligt sätt. Redovisning av genomförda och planerade insatser bör 
regelbundet ske till tillsynsmyndigheten. 

) 

Anslutning av avloppsvatten från Lerums tätort m.fl. orter till Ryaverket via tunnel förutsätter bl.a. 
prövning enligt miljöbalkens bestämmelser om tillståndspliktig vattenverksamhet (kap Il). Ansö 
kan skall föregås av tidigt samråd med bl.a. Länsstyrelsen. Nyttan med företaget och miljökon 
sekvenserna av ändrat utsläpp av avloppsvatten från Lerums kommun förutsätts därvid redovisas på 
ett uttömmande sätt. 

Om det blir aktuellt med faktisk anslutning av avlopp från Lerums kommun till Ryaverket skall 
även anmälan göras enligt miljöbalken till tillsynsmyndigheten om ändrade anslutningsförhållanden 
till reningsverket (kap 9). Avanmälan skall - utöver det som redovisats i prövotidsredovisningen - 
också framgå vilka orter som avses att anslutas, aktuella anslutningsförhållanden, teknisk beskriv 
ning av ledningsnät och andra relevanta anläggningar m.m. 

Miljöfòrvaltningen i Göteborg har sammanfattningsvis anfört följande 

Koncessionsnämnden lämnade 1994 bolaget tillstånd enligt miljöskyddslagen att få släppa ut renat 
avloppsvatten från Ryaverket genom utsläppsledning vid Rya Nabbe. I beslutet uppsköts bl.a. frå- 
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gan om vilka slutliga villkor som skulle gälla för det samlade avloppsutsläppet. Bolaget skulle in 
komma med en prövotidsredovisning till 2000-05-31 och då redovisa erfarenheter av uppnådda re 
ningsresultat och de åtgärder som vidtagits samt förslag till slutliga villkor. Målsättningen var att 
för det samlade avloppsutsläppet klara 0,3 mgll totalfosfor, lû mg/l BOD7, 15 mg/l totalkväve 
(genom ändring i lagstiftningen senare ändrat till l O mg/l). I bolagets prövotidsredovisning ingår ett 
omfattande utredningsmaterial. A v underlaget drar förvaltningen slutsatsen att ytterligare begräns 
ning av totalfosforutsläppet kan ge positiva resultat för den marina miljön. Bolaget har också stude 
rat olika möjliga reningsmetoder. En målsättning har varit att undvika ett intrång i Rya skog. 

Förvaltningen har inget att erinra mot bolagets förslag till haltvillkor för det samlade avloppsutsläp 
pet för totalkväve (10 mg/l) och BOD7 (10 mg/l). Bolagets förslag till haltvillkor för totalfosfor är 
för lågt enligt förvaltningen. En målsättning bör vara att nå nivån 0,4 mgll för det samlade avlop 
utsläppet, utan att ianspråktaga mark i Rya skog. Förvaltningen anser att bolaget bör få förlängd prö 
votid på 3 år, för att under denna tidsperiod kunna utreda en längre gående rening av totalfosforut 
släppet. I övrigt bör bolaget även utreda möjligheten och miljökonsekvensen av att avleda avlopps 
utsläppet till havet på ett större djup än för nuvarande utsläppspunkt. Dessutom bör möjligheten' 
utjämna inkommande flöde till verket genom att utnyttja tunnelsystemet lagringskapacitet utvärderas. 

Förvaltningen har inget att erinra mot att villkoret beträffande behandlad vattenmängd (8 m3/sek) 
ändras under förutsättning att Miljödomstolen fastställer haltvillkor för det samlade avlopps 
utsläppet. 

Göteborgs Vatten och Avloppsverk har anfört följande. 

Mål M 247-99 
Göteborgs va-verk tillstyrker GR y AABs förslag till slutliga villkor avseende bl.a. resthalter i 
utgående vatten. 

Åtgärderna att minska tillrinningen av dag-, läck- och dränvatten planeras att fortsätta med spårning 
och åtgärdande av inläckage och felkopplingar. Om det på grund av recipienthänsyn är nödvändiet 
att minska föroreningsbelastningen är det mer kostnadseffektivt att sätta in åtgärder på Ryaverk. ) 
Åtgärder på Ryaverket ger också säkrare och snabbare effekt. 

När det gäller åtgärder på Ryaverket är bräddvattenrening och microsilning det som torde vara bäst 
ur kostnadseffektivitets- och utrymmessynpunkt. Andra åtgärder som intrång i Rya skog måste ga 
vägas mot den nytta de ger med avseende på Ryaverkets del av fosforbelastningen på recipienten. 

Genom studier av de senaste årens nederbörd och tillrinning till Ryaverket konstateras att de klima 
tologiska förhållandena avgör den hydrologiska belastningen på Ryaverket. De insatser som genom 
förts i avrinningsområdet för att minska belastningen har gett synbar effekt men överskuggats av de 
klimatologiska förhållandena. Med hänsyn till de ovan nämnda faktorerna är det olämpligt att fast 
ställa tillåtna mängder eller tillåtna andelar av vatten som avleds till Ryaverket som beror på klima 
tologiska förhållanden. 

Med avseende på haltvillkoret på totalfosfor så rekommenderas, om Miljödomstolen inte slutligen 
kan bestämma ett riktvärde och årsmedelvärde på 0,5 mg/l, en förlängd prövotid om 3 år för att 
prova ut de ovan nämnda reningsmetoderna före ingrepp i Rya skog görs. 
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Förslaget på slutvillkor avseende totalkväve på l O mg/l kan synas vara ett alltför högt krav med 
hänsyn till identifierbara effekter på recipienten. En längre gående kväverening på Ryaverket än vad 
som klaras inom nuvarande anläggning måste stå i rimlig proportion till effekter på recipienten och 
kostnaden för åtgärden. Ett mer balanserat villkor avseende totalkväve på 12 mgll kan innebära 
möjligheter för effektivare resursutnyttjande och fosforrening inom befintlig anläggning. 

) 

Ang mål M 145-00 
Före utbyggnaden av kvävreningen kunde 6 m3/s behandlas fullständigt i anläggningen. Enligt 
Koncessionsnämndens beslut 1994-11-23 (nr 152/94) skulle Ryaverket efter utbyggnad kunna 
behandla flöden upp till 8 m3 Is fullständigt i reningsverket. Eftersom GRY AABs förslag på halter i 
utsläppt vatten avsågs gälla för totalmängd utsläppt vatten (behandlat och bräddat ej fullständigt 
behandlat vatten) är krav på mängd vatten genom hela reningsprocessen mindre motiverad. 

) 

Göteborgs va-verk anser i första hand att villkor 4 "Flöden upp till 8 m3/s skall behandlas full 
ständigt i reningsverket", i tillståndet från Koncessionsnämndens beslut (nr 157/94) skall upphävas. 
Det nya förslaget på formulering ger utrymme för misstolkning. 

Göteborgs va-verk anser i andra hand att villkor 4 "Flöden upp till 8 m3/s skall behandlas full 
ständigt i reningsverket", i tillståndet från Koncessionsnämndens beslut (nr 157/94) skall ha 
följande lydelse "Anläggningen skall hydrauliskt dimensioneras så att 8 m3/s skall kunna behandlas 
kemiskt-biologiskt i reningsverket". 

Fiskeriverket, Räddningsverket och Sjöfartsverket har inte haft några erinringar mot bolagets 
yrkanden. 

• 

Naturskyddsföreningen i Göteborg har sammanfattningsvis framfört följande synpunkter. 
• Naturskyddsföreningen anser att inga intrång bör tillåtas i Rya skog. Ingrepp i den oskyddade 

delen kommer att få betydande följder för naturvärden som aldrig går att återskapa. 
Eftersom det finns alternativa lokaliseringar vill föreningen förorda att om markanspråk krävs 
utanför Ryaverkets nuvarande markområde bör tomten öster om Ryaverket väljas i första 
hand. 
Naturskyddsföreningen förordar oberoende utredningar som kan påvisa vilken effekt minskad 
fosfortillförsel från Ryaverket skulle ha på primärproduktionen. 
Flödet till Ryaverket måste begränsas, insatser för sådana begränsningar, till exempel i form 
av lokalt omhändertagande av dagvatten, måste ha fortsatt hög prioritet. 

) 

) 

Rya Nabbe Depå AB (tidigare LS Karlsson Fastigheter AB), i fortsättningen Rya-bolaget, som äger 
fastigheten Rödjan 727: 11 inom vilken den yttre sträckan av utloppstunneln från Ryaverket inklusi 
ve utsläppspunkten är belägen har, såsom miljödomstolen uppfattat att Rya-bolaget slutligt bestämt 
sin talan, förordat förlängd prövotid i M 247-99 samt att föreskriften i villkor nr 4 i M 145-00 om 
fullständig rening av flöden upp till 8 m3 inte ändras. Rya-bolaget har tillagt att så stränga värden 
som möjligt utformade som gränsvärden bör föreskrivas samt förklarat att bolaget i övrigt biträder 
den inställning som redovisats av Naturvårdsverket och såvitt gäller villkor nr 4 att det i andra hand 
ansluter sig tilllänsstyrelsens uppfattning. 

För egen del har Rya-bolaget yrkat att miljödomstolen dels ålägger Bolaget att inkomma med 
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utredningar avseende utloppsledningens kapacitet samt stigtunnelns och utloppsrörens skick och 
dels förordnar en eller flera sakkunniga att företa särskild utredning och värdering av Ryabolagets 
fastighet för att få fram de olägenheter som anläggningen medför. Till stöd för yrkandet har Rya 
bolaget uppgett bl.a. att det av utredningen inte framgår vilken belastning befintligjämte projek 
terad verksamhet har på Rya-bolagets fastighet men att belastningen enligt Rya-bolagets uppfatt 
ning är omfattande med olägenheter i form av varaktiga ekologiska, materiella, estetiska, hygienis 
ka och sociala effekter och att den hindrar Rya-bolaget från att nyttja fastigheten som bolaget 
önskar. Rya-bolaget har påpekat att det är Bolaget som har att visa att utloppsledningen och stig 
tunneln tål ökade utsläpp med ökad föroreningsgrad samt att en utredning som Rya-bolaget erhållit 
från Bolaget angående utloppsanläggningarna endast omfattade utloppstunneln till stigschaktet. 
Som förklaring till sin begäran om utredning avseende utloppsanläggningen har Rya-bolaget angett 
det ökade ansvar för fastighetsägaren som miljöbalken uppställer. Rya-bolaget har även uttalat a; 
de reningsåtgärder som Bolaget vidtagit är otillräckliga och att de villkor som uppställts för verk 
samheten inte följts samt begärt att Bolaget skall redovisa anledningen till att Ryaverket inte kan 
byggas ut på ett sådant sätt att den av Koncessionsnämnden föreskrivna reningsgraden uppnås. I 
sistnämnda hänseende har Rya-bolaget tillagt att det finns tekniska lösningar som gör att verket+ 1, 

byggas ut utan att Rya skog behöver tas i anspråk och att Bolaget dessutom bör inleda förhandlingar 
med fastighetsägaren sydost om Ryaverket (Statoil) i syfte att undersöka möjligheterna att förvärva 
mark för utvidgning av verksamheten åt detta håll. 

Miljödomstolen anmärker här att efter huvudförhandlingen har Bolaget inkommit med protokoll 

från en sannolikt år 1998 utförd besiktning med tillhörande ritning av de utloppsrör med kasuner 

som slutligen avleder avloppsvattnet till älven. Dessa handlingar har Bolaget enligt egen uppgift 

skickat även till Rya-bolaget. 

DOMSKÄL 

Understrykningarna i det följande är gjorda av miljödomstolen. 

Till grund för de av Bolaget här ingivna prövotidsutredningarna ligger Koncessionsnämndens beslut 

1993-06-18. I beslutet uppsköt nämnden avgörandet av vilka slutliga villkor som skall gälla för ~~t 

samlade avloppsutsläppet, vilket även inkluderar bräddat vatten. Bolaget skulle senast den 1 maj 

1997 till Koncessionsnämnden redovisa erfarenheterna av genomförda åtgärder och uppnådda re 

ningsresultat samt lämna förslag till slutliga villkor. Målsättningen för bolagets utredningar skulle 

vara att nå ned till följande utsläppsvärden: 0,3 mgll fosfor, 15 mgll totalkväve och 10mglI BOD7. 

Resultatet av åtgärderna för att begränsa ovidkommande vatten och oönskade ämnen i avloppsvatt 

net skulle också redovisas till Koncessionsnämnden senast den 1 maj 1997. 

Till dess annat beslutats skulle i de uppskjutna frågorna följande provisoriska föreskrifter gälla. 
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PI. Resthalterna av organiskt materialoch fosfor i det behandlade avloppsvattnet får som 

riktvärde och årsmedelvärde inte överskrida 15 mgll BOD? och 0,5 mgll totalfosfor. 

P2. Reningsverket skall ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt 

ekonomiskt rimliga insatser. 

I fråga om s.k. "ovidkommande" vatten och oönskade ämnen uttalade Koncessionsnämnden i 

motiveringen till beslutet följande: 

"Vad gäller Naturvårdsverkets yrkande om begränsning av mängden ovidkommande vatten 
som rar avledas till reningsverket konstaterar Koncessionsnämnden att GRY AAB:s möjlig 
heter att påverka tillförseln av sådant vatten är begränsade, eftersom bolagets ansvar endast 
gäller själva reningsverket och tunnelsystemet. Med hänsyn härtill är det formellt inte möjligt 
att i detta ärende fastställa villkor som innebär skyldighet får bolaget att begränsa tillförseln 
av avloppsvatten. Frågan om åtgärder med ett sådant syfte bör i stället lösas särskilt för varje 
ägarekommun. Åtgärder kan då sättas in efter lokala bedömningar av kostnads/nyttoeffekten. 
Bolaget bör verka får att fårbättringar åstadkoms, exempelvis genom information eller genom 
ändrade debiteringsregler. 

) 

Naturvårdsverket har också yrkat att bolaget skall redovisa källor till ämnen som kan störa 
processerna i reningsverket m m samt föreslå åtgärder får att begränsa dessa ämnens skadliga 
verkningar. Ä ven här gäller att bolaget inte kan åläggas ett formellt ansvar får att begränsa 
eller hindra att olämpligt industriellt avloppsvatten kommer in i reningsverket, eftersom frå 
gan om mottagande av industriellt avloppsvatten normalt regleras i avtal mellan industri 
företaget och vederbörande ägarkommun. Bolaget bör även på denna punkt verka får att 
mängden oönskade ämnen som fårs till reningsverket begränsas. Bolaget bör i prövotidsredo 
visningen redogöra får vilka åtgärder som man vidtagit i detta syfte och får att minska mäng 
den s k ovidkommande vatten till reningsverket". 

) 
I Koncessionsnämndens beslut 1994-11-23 uppsköts på nytt avgörandet av vilka slutliga villkor 

som skall gälla får det samlade avloppsutsläppet från Ryaverket. Bolaget förelades att under en 

fortsatt prövotid utreda möjligheterna att minska tillrinningen av s.k. ovidkommande vatten och 

oönskade ämnen till avloppsledningsnätet. Prövotidsförordnandet utformades på sätt som skedde 

vid tidigare tillfälle. Vidare tillkom följande provisoriska föreskrift rörande utsläpp av 

kväveföreningar: 

P3. Resthalten av kväve i det behandlade avloppsvattnet får sedan utbyggnaden genomförts som 
riktvärde och årsmedelvärde inte överskrida 15 mgll totalkväve. 
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Vad först gäller möjligheterna att föreskriva villkor i fråga om minskning av tillrinningen av 

"ovidkommande" vatten och oönskade ämnen delar domstolen Koncessionsnämndens bedömningar 

i 1993 års beslut. Av vad som framkommit i målet synes Bolaget inom ramen för sina möjligheter 

ha drivit dessa frågor i bl.a. kontakterna med övriga avloppshuvudmän. Domstolen har ingen an 

ledning anta att annat skulle bli förhållandet framöver. Skäl saknas därför att i denna dom närmare 

reglera dessa frågor. 

Som framkommit i målet har Naturvårdsverket till följd av EG-direktiv med stöd av miljöbalken 

utfärdat kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Dessa före 

skrifter, som är av bindande karaktär, kan i berörda delar sägas utgöra minimikrav vid individuell 

prövning. Enligt föreskrifterna skall för utsläppen av avloppsvatten från Ryaverket gälla att halten 

BOD7 som gränsvärde och årsmedelvärde inte får överstiga 15 mg/l. För totalkväve gäller att hal.,» 

som riktvärde och årsmedelvärde inte får överstiga 10 mg/l. Kungörelsen innehåller däremot inga 

föreskrifter i fråga om utsläpp av fosforföreningar. 

Bolaget har avseende såväl BOD7 som totalkväve föreslagit utsläppsvärdet 10 mg/l, vilket accep 

terats av motparterna. Viss oenighet råder emellertid om hur villkoren lämpligen bör utformas. Med 

hänsyn till Bolagets förslag att förena utsläppsvillkoren med ett mer allmänt formulerat villkor 

genom vilket Bolaget förpliktigas ständigt driva verksamheten på ett optimalt sätt saknas enligt 

domstolens mening anledning att frångå verkets föreskrifter. Villkoren bör således enligt domsto 

lens uppfattning utformas i överensstämmelse med dessa. Lämpligen bör också enligt domstoler= 

mening fosforvillkoret ges en utformning som överensstämmer med vad som generellt gäller för 

kväve. 

I 

Som ovan nämnts åligger det enligt tidigare koncessionsbeslut Bolaget att klarlägga möjligheterna 

att i fråga om utsläpp av fosforföreningar innehålla 0,3 mg/l. Normalkravet enligt tidigare praxis är 

0,5 mg/l. Som framgår av prövotidsutredningen har fosforhalten i det utgående behandlade vattnet 

under senare tid legat på omkring 0,35 mg/l. I det samlade vattnet har halten legat på omkring 0,46 

mg/l. Som framkommit i målet har för avloppsreningsverket i Halmstad föreskrivits att halten fosfor 

i det behandlade avloppsvattnet inte får överstiga 0,4 mg/l. 
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ì 

Bolaget har på ett enligt domstolens mening förtjänstfullt sätt utrett möjligheterna att begränsa ut 

släppen till angivna nivåer. Resultaten av utredningarna visar emellertid att det med dagens renings 

teknik inte är möjligt att inom nuvarande verksamhetsområde rymma ytterligare ett komplett re 

ningssteg efter de befintliga slutsedimenteringsbassängerna i anslutning till Rya skog för att inne 

hålla värdet 0,3 mg fosfor i det samlade utsläppet från verket. För att uppfylla Koncessionsnämn 

dens målsättningsvärde avseende fosfor skulle med dagens teknik därmed riskeras att ytterligare 

delar av Rya skog behövde tas i anspråk för avloppsreningsanläggningar - en utveckling som såväl 

Bolaget som motparterna funnit olycklig. Också domstolen ansluter sig till denna uppfattning. 

De av Bolaget utförda undersökningarna visar emellertid att det skulle vara möjligt att i anslutning 

till försedimenteringsbassängerna inom verksområdets östra del uppföra en anläggning för avskilj 

ning av fosfor för det periodvis avledda bräddavloppsvattnet. En sådan placering skulle inte komma 

i konflikt med några naturvådsintressen. Avsikten är att behandla ett bräddvattenflöde av upp till 2 

m3/s. Bräddningen av otillräckligt behandlat avloppsvatten skulle då kunna minskas med 70-80 pro 

cent och i fråga om utsläppta föroreningar än mer. Såvitt domstolen kan bedöma borde detta kunna 

leda till att ett utsläppsvärde på i vart fall 0,4 mg P/l i det samlade utsläppet skulle kunna innehållas 

som årsmedelvärde. 

) 

Enligt domstolens mening framstår Bolagets förslag till bräddavloppsvattenrening som lämpligt. 

Genom sådan rening skulle de årliga fosforutsläppen kunna nedbringas till en nivå mycket nära 

målsättningsvärdet. Några alternativa lösningar synes för dagen inte stå till buds. Bolaget håller 

emellertid för sannolikt att man genom nya mindre utrymmeskrävande reningsmetoder på sikt även 

skall kunna förbättra reningen av det övriga avloppsvattnet inom det nuvarande verksområdet. Ett 

utkast till sådan rening redovisades av Bolaget vid huvudförhandlingen i målet. Till saken hör 

vidare att det inte synes osannolikt att Bolaget - också på sikt - kan förvärva intilliggande industri 

mark för framtida expansion av Ryaverket. 

) 

De redovisade omständigheterna leder enligt domstolens mening till den slutsatsen att Bolaget bör 

åläggas att nu utföra den ovan nämnda reningen av bräddavloppsvattnet. Såvitt framkommit synes 

parterna vara eniga om att förutsättningar nu saknas för bedömning av vilka skyddsåtgärder som 

skulle kunna komma i fråga för att ytterligare minska fosforutsläppen från Ryaverket. I målet har 

med hänsyn härtill framställts yrkanden om att fosforutsläppen utan bindning till skyddsåtgärder 
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inom viss tid skall reducerats till 0,3 mg/l. Mot bakgrund av vad som anförts om bl.a. angelägen 

heten att skydda Rya skog framstår det enligt domstolens mening som olämpligt att nu fastlägga ett 

sådant värde. En närmare till hands liggande lösning vore att, såsom Bolaget varit inne på, fortsätta 

prövotiden avseende utsläpp av fosfor. Inte heller en sådan lösning ter sig emellertid invändningsfri 

med tanke på den relativt sett ringa utsläppsminskning det dock är fråga om - en utsläppsminskning 

som för övrigt vid gynnsamma förhållanden måhända kan uppnås genom den aktuella bräddvatten 

behandlingen. Oklarheter råder vidare om en ytterligare minskning skulle ha någon märkbar effekt i 

angränsande vattenområden. Det bör i sammanhanget erinras om att fosforutsläppen från Ryaverv < 

från 1980-talet fram till i dag minskat från cirka 350 ton per år till cirka 50 ton. 

De nämnda omständigheterna talar enligt domstolens mening för att prövotiden nu bör avslutas c 

slutliga villkor meddelas i de tidigare uppskjutna frågorna. Detta skulle då innebära att frågan om 

eventuellt ianspråktagandet av ytterligare delar av Rya skog avskrivs. Domstolen förutsätter dock 

att Bolaget liksom hittills skett fortsätter att följa teknikens framsteg inom avloppsreningsområdet 

samt undersöker möjligheterna till förvärv av intilliggande industrimark eller annan mark av mot 

svarande beskaffenhet. Domstolen vill i sammanhanget erinra om tillsynsmyndigheternas möjlig 

heter att väcka fråga om omprövning av villkor i denna dom om Bolagets fortsatta utredningar eller 

förhållandena i övrigt skulle ge anledning därtill. 

Innebörden av det sagda är att domstolen nu föreskriver viss tid inom vilken de samlade utsläppen 

av fosfor skall ha nedbringats till halter under 0,4 mg/l. Fram till dess bör utsläppen få uppgå till 

högst 0,5 mg/l. I övrigt bör villkoren kunna utformas i enlighet med Bolagets förslag. 

Den omständigheten att de i denna dom meddelade utsläppsvillkoren till skillnad mot vad hittills 

gällt omfattar det samlade utsläppet av avloppsvatten från Ryaverket till Göta älv innebär enligt 

domstolens mening att det av Koncessionsnämnden den 23 november 1994 meddelade villkoret 4 

saknar betydelse. Villkoret kan därför upphävas. 

Frågan om tillstånd till verksamheten vid Ryaverket och till verkets anläggningar inklusive utlopps 

ledningen är inte föremål för prövning i denna dom utan har prövats i de tidigare avgöranden som 

redovisas inledningsvis. Den inverkan som den tillståndsgivna verksamheten och för verksamheten 

nödvändiga anläggningar kan ge upphov till på angränsande fastigheter får därför anses ha varit 
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föremål för de överväganden som ansetts nödvändiga. Det kan i detta sammanhang nämnas att 

utloppstunneln inom vad som idag är fastigheten Rödjan 727: 11 tillkommit med stöd av ett servi 

tutsavtal 1976 mellan fastighetsnämnden i Göteborgs kommun och den dåvarande fastighetsägaren. 

Därtill kommer att nu aktuell dom innebär en skärpning av de villkor som är föremål för prövning i 

förhållande till vad som hittills gällt - den målsättning som Koncessionsnämnden angett för Bola 

gets utredningar är inte detsamma som föreskrivna reningsgrader - och att Rya-bolagets krav på 

utredning avseende utloppsledningen får anses vara tillgodosedd genom det besiktningsprotokoll 

angående utloppsrören och kasunerna som Bolaget tillställt Rya-bolaget. Miljödomstolens bedöm 

ning av vad Rya-bolaget i övrigt anfört angående möjligheter att ta i anspråk annan mark för 

utbyggnad av verket m.m. framgår ovan. 

På grund av det anförda finner domstolen att Rya-bolagets begäran om ytterligare utredningar inte 

kan vina bifall. 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga (Formulär A). 

Överklagande senast den 17 juli 2001 

På miljödomstolens vägnar 

) 

J onas Sandgren 

) 
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Jonas Sandgren, miljörådet Thomas Rahmn samt de 

sakkunniga ledamöterna Thorsten Blomquist och Karin Ljung 



) 

) 
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Meddelad ì Stockholm 

ÖVERKLAGATAVGÖRANDE 
Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-06-26 i mål nr M 247-99 
och M 145-00, se bilaga A 

KLAGANDE OCH MOTPART 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 40340 GÖTEBORG 

KLAGANDE OCH MOTPART 
Göteborgs Ryaverksaktiebolag, 556137-2177, Karl IX:väg, 
41834 GÖTEBORG 

Ombud 
Advokaten Rudolf Laurin och jur. kand. Matilda Aizelius, Lilla Bommen 1, 
411 04 GÖTEBORG 

SAKEN - 
Tillständ till utsläpp av avloppsvatten från reningsverk i Göteborgs kommun, 
Västra Götalands län; nu fråga om prövotidsfrågor och ansökan om ändring av 
villkor 

MIWÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom på följande sätt. 

Villkoren loch 4 i miljödomstolens domslut ersätts av följande villkor. 

) 

l. Resthalterna av totalfosfor i det samlade avloppsvattnet frän Ryaverket får 
från och med år 2005 inte överstiga 0,4 mg/l, som riktvärde" och 
kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde och årsmedelvärde. Från och med 
år 2007 får resthalterna av totalfosfor i det samlade avloppsvattnet inte 
överstiga 0,3 mg/l, som riktvärde" och kvartalsmedelvärde samt som 
gränsvärde och årsmedelvärde. 

4. Avloppsanläggningen skall ständigt drivas så att högsta möjliga renings 
effekt uppnås med tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser. 

* Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet 
för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas. 

Postadress 
Bo).' 22911 
10:; 17 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Birger Jarls Torg 2 

Telefon 
08-7003400 

Telefax Expeditionstid 
08-219327 09.00-11.30 

12.30 - 15.00 



;+46317712150 # 3/ 9 

19- 2-03; 10:48 ;Wlstrand AB 

., SVEAHOVRÄTT 
Miljööverdomstolen 

2 
Mål nr M 5694-01 DOM 

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län (länsstyrelsen) har yrkat att Miljööver 
domstolen ändrar miljödornstolens dom beträffande villkor 1 på följande sätt. 
Resthalterna av totalfosfor i det avledda avloppsvattnet får från och med år 
2004, som riktvärde och kvartalsmedelvärde samt som gränsvärde och års 
medelvärde, inte överstiga 0,4 mg/l. Från och med år 2007 får resthaltema av 
totalfosfor i det avledda avloppsvattnet som riktvärde och kvartalsmedelvärde 
samt som gränsvärde och årsmedelvärde, inte överstiga 0,3 mg/l. 

Länsstyrelsen har vidare yrkat att Miljööverdomstolen som nytt slutligt villkor 
fastställer följande. Åtgärder skall fortlöpande vidtas för att minska tillförseln 
av s.k. tillskottsvatten till avloppsanläggningen och utsläppen av föroreningar 
från tillhörande ledningsnät. Utförda och planerade åtgärder samt resultaten av 
vidtagna åtgärder skall regelbundet redovisas till tillsynsmyndigheten. 

Länsstyrelsen har slutligen yrkat att Miljööverdomstolen med ändring av vill 
kor 4 i miljödomstolens dom föreskriver att avloppsanläggningen ständigt skall 
drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt-ekonomiskt 
rimliga insatser. För det fall Miljööverdomstolen inte fastställer ovanstående 
villkor om avloppsanläggningens drift skall villkor rörande anläggningens hyd 
rauliska kapacitet fastställas och fes följande lydelse. Anläggningen skall hyd 
rauliskt dimensioneras så att 8 m vatten per sekund skall kunna behandlas ke 
miskt-biologiskt. 

Göteborgs Ryaverksaktiebolag (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen 
ändrar miljödomstolens dom beträffande villkoren loch 3. Bolaget har därvid 
yrkat att villkor 1 ges följande lydelse. Resthalten av totalfosfor i det samlade 
avloppsvattnet från Ryaverket får under en period om tre och ett halvt år efter 
lagakraftvunnen dom som riktvärde och årsmedelvärde inte överstiga 0,5 mg/l. 
För tiden därefter får motsvarande värde inte överstiga 0,4 mg/l. Beträffande 
villkor 3 har bolaget yrkat att det ges följande lydelse. Resthalten avorganiskt 
material i det samlade avloppsvattnet från Ryaverket får som riktvärde och 
årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l BOD7. 

Part har bestritt motparts yrkanden. 

Naturvårdsverket, Miljönämnden i Göteborgs kommun och Göteborgs Vatten 
och avloppsverk har inkommit med remissyttranden. 

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 
23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken. 
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UTVECKLANDE A V TALAN I MIWÖÖVERDOMSTOLEN 

Länsstyrelsen 

Villkor 1 

Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse (SNFS 1994:7) kan inte åberopas vid fastställande av villkor för 
fosfor eftersom kungörelsen inte innehåller några föreskrifter om krav på 
fosforreduktion. Förutsättningarna för att begränsa utsläppen av fosfor 
respektive kväve i ett reningsverk är helt olika och villkor för fosfor och kväve 
kan därför normalt sett inte utformas efter samma principer. För reningsverk 
fastställs normalt rikt- och gränsvärden som högsta utgående halter och för 
större reningsverk fastställs i de flesta fall villkor i form av månads- respektive 
kvartalsmedelvärden. Villkoren grundar sig till största delen på en teknisk 
ekonomisk värdering av vilka resultat en anläggning aven viss storlek och en 
viss standard kan ge. Beträffande BOD? och fosfor finns det en stor erfarenhet 
att göra dessa bedömningar. För kväve är kunskapen om de resultat som kan 
uppnås vid olika förhållanden inte lika stor. Riktvärde bör därför endast 
användas när det gäller kväve. Det är i de flesta fall olämpligt att utforma 
villkor av riktvärdestyp som årsmedelvärde, särskilt om det avser slutliga 
villkor för fosfor, eftersom uppföljning av ett sådant villkor skulle ske högst en 
gång per år. Syftet med riktvärden motverkas med en sådan utformning av 
villkor. Det finns inget skäl att i det här fallet frångå de principer som normalt 
gäller vid fastställande av villkor för kommunala reningsverk, varför villkor för 
fosfor bör fastställas i enlighet med vad som yrkats. 

) 

Bolaget har redovisat flera olika alternativ för att nå reningsresultat motsva 
rande 0,3 mg/l fosfor. Kostnader och förutsättningar för att lokalisera olika 
anordningar för ändamålet inom eller i anslutning till reningsverket har också 
redovisats. Det finns således tillräckligt underlag i prövotidsutredningen för att 
fastställa slutliga villkor i enlighet med länsstyrelsens förslag. Lokalisering av 
anordningar inom Rya skog för Ryaverkets utbyggnad har under år 1993 varit 
föremål för Koncessionsnämndens prövning och befunnits vara rimlig under 
vissa förutsättningar. - Anledningen till att utsläppen från Ryaverket minskat 
kraftligt sedan början av 1990-talet är att anläggningen i slutet av 1980-talet 
införde kemisk fällning. De flesta kornrnunala reningsverk införde redan under 
1970-talet sådan reningsteknik. Att utsläppen av fosfor minskat kraftigt kan 
således inte åberopas som skäl för att underlåta att ställa krav på ytterligare 
reningsåtgärder. Miljödomstolen har gjort jämförelse med de reningskrav som 
gäller för reningsverket i Halmstad. En jämförelse bör i stället göras med an 
läggningar i samma storleksordning som Ryaverket. - Det är angeläget att be 
gränsa utsläppen av fosfor totalt sett. Med hänsyn till recipientförhållandena i 
aktuell skärgård är det av stor vikt att fosforutsläppen begränsas till maximalt 
0,3 mg/l. Detta krav ligger inom ramen för krav på åtgärder i syfte att i fram 
tiden nå de av riksdagen år 1999 fastställda miljökvalitetsmålen "Ingen över 
gödning" och "Hav í balans samt levande kust och skärgård". - Det är rimligt 
att viss hänsyn tas till den fördröjning som överprövningen innebär vid fast 
ställande av tidpunkt för när skärpta reningskrav skall börja gälla. 
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Ledningsnät 

Förhållandena på tillhörande ledningsnät har stor betydelse för ett reningsverks 
funktion och utsläppen från anläggningen totalt sett. Bestämmelserna i miljö 
balken anger tydligare än tidigare att ledningsnät, tunnelsystem och renings 
verk skall bedömas som en helhet. Det är naturligt att bolaget, som ansvarigt 
för reningsverket, bör ba ett övergripande ansvar i det här sammanhanget. I det 
här fallet är utsläppen via bräddning såväl från ledningsnäten i delägare 
kommunerna som från Ryaverket betydande. Samverkan mellan bolaget och 
delägarekommunerna är en förutsättning för optimalt utnyttjande av 
anläggningen från miljösynpunkt. Det är mycket angeläget från miljösynpunkt 
att arbetet med åtgärder på ledningsnätet för att minska tillskottsvatten till 
avloppsanläggningen och utsläppen av föroreningar från tillhörande lednings 
nät fortsätter och intensifieras. Det är inte rimligt att arbetet enbart skall 
bedrivas genom frivilliga åtaganden. Det är nödvändigt att det också föreskrivs 
som villkor för bolaget på lämpligt sätt. Bolaget har tidigare haft villkor som 
bl.a. innebar att bolaget ålades att verka för att anslutna kommuner förbättrade 
sina ledningsnät i syfte att begränsa tillflödet av annat vatten än spillvatten. 

Villkor 4 

Miljödomstolen har i villkor 4 fastställt att reningsverket ständigt skall drivas 
så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med teknisk-ekonomiskt rimliga 
insatser. Krav på dímensionering av anläggningen avseende hydraulisk 
kapacitet har samtidigt upphävts. Med den utformning som villkor 4 nu har 
fått, kan det inte uteslutas att tillrinningen till reningsverket kan komma att 
begränsas för att i första hand säkerställa en bra funktion i reningsverket, 
eventuellt på bekostnad av ökad bräddning från ledningsnäten. Därmed finns 
det risk för att utsläppen ökar totalt sett från anläggningen. För att undvika 
detta bör villkor 4 ändras genom att ordet "reningsverket" ersätts med "av 
loppsanläggningen " . - För det fall denna ändring inte sker bör i stället villkor 4 
kompletteras med krav på anläggningens hydrauliska dimensionering. Det är 
viktigt att anläggningen utförs och drivs så att en viss kapacitet i reningsverket 
säkerställs och att det fastställs genom villkor i tillståndet för verksamheten. 

Bolaget 

Villkor 1 

Tidsåtgången för ombyggnaden av fyra eftersedimenteringsbassänger och infö 
randet av bräddvattenreningen kan bedömas till tre och ett halvt år efter laga 
kraftvunnen dom. Länsstyrelsens överklagande av miljödomstolens dom och 
den tidsåtgång ett sådant överklagande för med sig har föranlett bolaget att 
yrka att tidpunkten för när utsläppet av fosfor i det samlade vattnet från an 
läggningen maximalt får uppgå till 0,4 mg/l utformas på ett något annorlunda 
sätt. 
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Villkor 3 

Miljödomstolen har valt att utforma villkoret för maximalt utsläpp av organiskt 
material som gränsvärde. Detta i enlighet med Naturvårdsverkets kungörelse 
med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Enligt dessa 
föreskrifter skall halten BOD? gälla som gränsvärde. Det bör emellertid upp 
märksammas att Naturvårdsverkets kungörelse anger 15 mg/l som den maxi 
mala halten. Eftersom bolaget föreslagit att den maximala halten i stället sätts 
till 10 mg/l finns inget hinder att föreskriva att denna halt skall gälla som ett 
riktvärde snarare än som ett gränsvärde. Det saknas skäl att inte utforma villko 
ren för samtliga parametrar på ett likformigt sätt. 

Bolagets bemötande av länsstyrelsens talan 

Villkor l 

Bolaget lämnar löpande rapporter, för närvarande månadsvis, tilllänsstyrelsen 
om renings- och utsläppsförhållandena från Ryaverket. I Naturvårdsverkets 
föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse har för utsläpp av 
såväl kväve som organiskt material angetts årsmedelvärde som tillämplig tids 
period. Det saknas skäl att i det aktuella målet föreskriva om annan tidsperiod 
för fosforutsläpp. - Beträffande frågan om föreskriften bör utformas som rikt 
eller gränsvärde kan det konstateras att en föreskrift om riktvärde enligt fast 
praxis torde medföra en skyldighet att utforma verksamheten på ett sådant sätt 
att riktvärdet inte överskrids upprepade gånger. Driften av ett avloppsrenings 
verk bör inte regleras med gränsvärden. I stället bör det eftersträvas att villko 
ren för bolagets anläggning utformas på ett sådant sätt att anläggningen dels 
erhåller en lämplig utformning, dels drivs på ett optimalt sätt. Miljödomstolens 
dorn uppfyller dessa krav. 

) 

) 

Bolaget har presenterat en omfattande utredning om avloppsvattnets innehåll 
av fosfor. Ostridigt utgörs totalfosfom i det avledda avloppsvattnet av fosfor i 
två olika former, dels av löst, biologiskt tillgänglig fosfor, dels av partikel 
bunden fosfor. Det är den biologiskt lättillgängliga fosfatfosfom som kan med 
föra recipientpåverkan. Fosfatfosfom återfinns huvudsakligen i det avlopps 
vatten som endast kunnat renas mekaniskt före avledande till recipient, s.k. 
bräddvatten. Miljödomstolen har därför delat bolagets bedömning att insatserna 
bör inriktas på kompletterande rening av det bräddade avloppsvattnet. Före 
skrift om maximalt 0,4 mg/l totalfosfor i det samlade utsläppet från Ryaverket 
har ansetts lämpligt. Konsekvensen av bifall tilllänsstyrelsens yrkande är att 
bolaget utöver gjorda åtaganden att införa en bräddvattenrening även kan 
tvingas att bygga en filteranläggning för mellan 91 och 111 miljoner kronor. 
En sådan filteranläggning kommer inte att leda till någon minskning av utsläpp 
av den lösta fosfatfosfom. Det skall noteras att Koncessionsnämndens 
bedömning att ett ianspråktagande av delar av Rya skog för utbyggnad av 
reningsverket kunde accepteras i visst fall, gjordes för det fall en omfattande 
och angelägen utbyggnad av kvävereningen krävdes. Situationen är inte 
jämförbar med den nu aktuella frågan om mängden totalfosfor. 
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Ledningsnät 

Bolaget är inte huvudman för ledningsnäten och har därför inte formell möjlig 
het att påverka nätens utformning och drift. Bolaget har i sin prövotidsutred 
ning utförligt redogjort för de samråd och åtgärder som vidtagits av respektive 
kommun på ledningsnäten. Bolaget kommer även fortsättningsvis att arbeta 
efter samma modell. För att kunna hantera en befolkningsökning utan ytterli 
gare utbyggnad av reningsverket är det angeläget att tillrinningen minskar. Det 
ligger sålunda i bolagets intresse att minska mängderna oönskat vatten. En ut 
ökad utjämning i tunnelsystemet kan medföra drifttekniska problem i tunnel 
systemet t.ex. genom ökad ansamling av sediment. Detta behöver närmare stu 
deras genom praktiska försök. Bolaget kan därför inte åta sig en ökad utjäm 
ning. Det bör noteras att tunnelsystemet i dag faktiskt används för att jämna ut 
inflödet till Ryaverket . 

Villkor 4 

Vad som av länsstyrelsen anförts i denna del bör inte föranleda en ändring av 
vad som föreskrivits av miljödomstolen. Det är i sammanhanget ostridigt att 
Ryaverket redan är hydrauliskt dimensionerat för omkring 10 m3 avloppsvatten 
persekund. 

REMISSYTTRANDEN 

Miljönämnden i Göteborgs kommun 

Nämnden avstyrker bifall tilllänsstyrelsens yrkande avseende villkor 1. 
Skyddet av Rya skog är angeläget liksom begränsningen av närsalter till 
Västerhavet. Nämndens synpunkter har därvid i huvudsak beaktats i 
miljödomstolens dom beträffande villkor för fosforutsläpp. Något väsentligt 
nytt har inte framkommit som ändrar nämndens ställningstagande i frågan. 
Beträffande frågan om villkorets utformning som rikt- och gränsvärde samt 
kvartals- och årsmedelvärde godtar nämnden miljödomstolens dom. Genom 
kontrollprogrammet redovisar bolaget med månadsmätningar att medelvärdet 
för året kan innehållas. - Nämnden har inget att erinra mot länsstyrelsens 
övriga yrkanden avseende åtgärder för att minska tillförseln av tillskottsvatten 
och driften av reningsanläggningen alternativt dimensioneringen för kemisk 
biologisk rening. - Beträffande bolagets yrkanden anser nämnden att miljö 
domstolens tidsangivelse i villkor 1 bör stå kvar. - Mot bakgrund av de 
förpliktelser som följer av om ett riktvärde befaras överskridas motsätter sig 
nämnden inte att villkoret för BOD7 anges som riktvärde. 

Göteborgs Vatten- och avloppsverk 

Det går i dag, med känd teknik, inte med säkerhet att nå reningsresultat för 
fosfor motsvarande 0,3 mg/l utan att påverka Rya skog. Med det av 
miljödomstolen föreskriva villkoret uppnås en reningsgrad för fosfor 
motsvarande 0,4 mg/l efter 2004 utan utbyggnad av Rya skog. Det av 
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miljödomstolen föreskriva villkoret för fosfor bör därför fastställas. - Bolagets 
möjligheter att effektivt påverka förhållandena för de ansluta kommunernas 
ledningsnät är begränsade eftersom bolagets ansvar endast gäller själva 
Ryaverket och tunnelsystemet. Villkor rörande tillförsel av tillskottsvatten från 
ledningsnätet bör därför inte fastställas. - Sammanfattningsvis är 
miljödomstolens dom väl avvägd med hänsyn till vad som är realistiskt och 
praktiskt att genomföra till rimliga kostnader. 

Naturvårdsverket har tillstyrkt bifall tilllänsstyrelsens överklagande och där 
utöver anfört i huvudsak följande. Av slutliga villkor meddelade för Käppala 
förbundets avloppsreningsverk i Lidingö och Sjölunda avloppsreningsverk i 
Malmö framgår att villkor relaterade till inkommande avloppsvatten kan ställas 
på huvudmannen för ett reningsverk med tillhörande tilloppstunnlar m.m. 

MIUÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Villkor 1 

Enligt Miljööverdomstolens mening finns det mycket starka skäl att begränsa 
utsläppen av fosfor. Vad bolaget anfört beträffande fosforns olika förekomst 
former och dess roll i övergödningen av Västerhavet ändrar inte denna bedöm 
rung. 

Enligt bolagets utredning är det möjligt att nå ner till fosforhalter på 0,3 mg/l, 
vilket motsvarar det krav som ställs på avloppsreningsverk av denna storlek. 
Kostnaderna för åtgärderna bedömer Miljööverdomstolen som skäliga. 

När det gäller Rya skog anser Miljööverdomstolen att behovet av åtgärder för 
att ytterligare minska fosforutsläppen väger tyngre än önskemålet att bevara 
skogen intakt. För den del som behöver tas i anspråk har redan tidigare skyddet 
upphävts för att möjliggöra en expansion av Ryaverket. 

, 
Beträffande åtgärder för att nå ner till 0,3 mg/l bör redan nu slutliga villkor 
kunna fastställas. Föreskriften bör utformas så att 0,4 mg/l skall gälla fr.o.m. år 
2005 och 0,3 mgll fr.o.m. år 2007. Härigenom ges bolaget en större flexibilitet 
vad gäller valet av de olika reningsalternativ som redovisats. 

Villkoret bör bestämmas att gälla som årsmedelvärde och gränsvärde och må 
nadsmedelvärde och riktvärde. Denna villkorskonstruktion överensstämmer 
med vad som vanligtvis gäller för större kommunala reningsverk. Det är enligt 
Miljööverdomstolens mening normalt inte lämpligt att utforma årsmedelvärden 
som riktvärden, något som också överensstämmer med den praxis som vuxit 
fram vid prövning enligt miljöskyddslagen. Bolagets verksamhet skiljer sig inte 
heller från miljöfarlig verksamhet i allmänhet på sådant sätt att gränsvärden 
inte bör föreskrivas. 

r 
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Ledningsnät 

Det råder enighet om att det är mycket angeläget att minska mängden ovid 
kommande vatten och bolaget har också redovisat vilka åtgärder som har vid 
tagits i detta syfte. Bolaget har åtagit sig att fortsätta att arbeta för att minska 
sådant vatten. 

Miljööverdomstolen konstaterar att bolagets möjligheter att minska tillförseln 
av sådant vatten är begränsade eftersom bolagets ansvar endast gäller själva 
reningsverket och tunnelsystemet. Det är därför inte formellt möjligt att före 
skriva direkta villkor i detta avseende. Frågan måste således lösas i varje kom 
mun, som leder avloppsvatten till Ryaverket, varvid det ankommer på tillsyns 
myndigheten att se till att skäliga åtgärder vidtas. Mot bakgrund av det som 
sagts ovan om bolagets vidtagna åtgärder och åtaganden finns inte tillräckliga 
skäl att föreskriva att bolaget skall verka för att åtgärder vidtas för att minska 
mängden ovidkommande vatten. 

Villkor 3 

De drifterfarenheter som bolaget redovisat visar att utsläppen av organiskt ma 
terial i det avledda avloppsvattnet, d.v.s. renat och bräddat vatten, kan begrän 
sas till nivå motsvarande 10 mg/l, Det är enligt Miljööverdomstolens mening 
angeläget att bolaget fortsättningsvis vidtar åtgärder så att utsläppen blir så små 
som möjligt och högst 10 mg/l. Begränsningsvärdet bör därför, som miljö 
domstolen funnit, bestämmas som gränsvärde och årsmedelvärde. Den fortlö 
pande kontroll av utsläppen som bolaget bedriver ger bolaget möjligheter att 
under året vidta särskilda åtgärder om utsläppen skulle öka. Miljööverdomsto 
len anser i likhet med länsstyrelsen att det är olämpligt att föreskriva villkor 
som årsmedelvärde och riktvärde. Bolagets yrkande skall därför inte bifallas. 

Villkor 4 

Miljööverdomstolen finner, i likhet med länsstyrelsen, att villkoret bör ändras 
på det sätt som länsstyrelsen har yrkat, d.v .s. att det i villkoret föreskrivna kra 
vet skall gälla avloppsanläggningen, i detta fall tunnelsystemet och 
reningsverket. Villkoret kommer då att omfatta hela den verksamhet som 
bolaget bedriver. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B. 
överklagande~ast 2003-D~-t 6 !Mj_ "'-v _) , ,,~ 
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I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Rose 
Thorsén, referent, miljörådet Rolf Svedberg och kammarrättsassessorn Malin 
Larsson. Enhälligt. 
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