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Svar på föreläggande om kompletteringar till ansökan om tillstånd
till miljöfarlig verksamhet
Miljöprövningsdelegationen har i ett föreläggande daterat 2018-02-21 begärt att Gryaab
lämnar kompletteringar av underlaget till ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
vid Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborgs kommun.
Nedan följer svar på kompletteringsfrågorna, där frågeställningarna har återgivits i
kursiv stil. Numreringen av frågorna följer föreläggandet. Svar på yttranden från
Naturvårdsverket (NV) samt miljöförvaltningen i Göteborg har också sammanställt i
detta dokument. Svar på frågor om kompletteringar har sammanställts i detta dokument
samt tillhörande bilagor. Enskilda dokument till ansökan har inte reviderats.

1

Miljöprövningsdelegationen

1.1

Tidigare beslut

1. Redovisa kopior av nu gällande tillståndsbeslut för verksamheten vid Ryaverket.
Svar:
Tillståndsbesluten bifogas svarshandlingen, se bilaga 1.

1.2

Verksamhetskoder

2. I ansökan anges att de huvudsakliga verksamhetskoderna är 90.10 (avloppsanläggning), 90.161 (biologisk behandling av icke-farligt avfall) och 39.15 (organiska
lösningsmedel). Finns ytterligare koder som är aktuella? Ange i så fall vilka.
Svar:
Inga ytterligare koder är aktuella.

1.3

Lokalisering

3. I vilket koordinatsystem anges koordinaterna för utsläppspunkten (avsnitt 2.3.4 i den
tekniska beskrivningen)?
Svar:
I avsnitt 2.3.4 i den tekniska beskrivningen är koordinatsystemet angivet i RT90.
Översatt till SWEref 99 blir koordinaterna: X: 6398389 Y: 314438
(http://latlong.mellifica.se/)
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4. Utöka redovisningen avseende alternativa lokaliseringar för reningsverket enligt
följande.
4a. Redovisa förslag på platser där nya anläggningsdelar utanför reningsverkets
nuvarande område skulle kunna etableras. Redovisningen bör bl.a. omfatta de tre
platser som enligt bilaga M5 (miljömål) anvisats av fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Redovisa även en uppskattad tidsplan för att etablera nya
anläggningsdelar på de alternativa platserna.
Svar:
Nedan följer en sammanfattning av utredning kring ny lokalisering av anläggningsdelar
utanför Ryaverkets nuvarande område. Utredningen redovisas i sin helhet i bilaga 2.
Större arealer kan behövas för att öka kapaciteten för fullständig rening på Ryaverket
vid dagens högflöden och för att uppfylla framtida reningskrav.
Utifrån lokaliseringskriterier är en etablering i nära anslutning till Ryaverket att föredra.
Mest lämpligt är området som avsatts för etapp 2 av GobiGas eftersom det ligger i
direkt anslutning till det nuvarande reningsverket, vilket är bra eftersom stora vattenmängder behöver ledas mellan anläggningsdelarna. Driften av en anläggning i direkt
anslutning har även stora fördelar när det gäller kemikalielagring, byggtransporter,
personalorganisation m.m. Denna placering är även ur ett ekonomiskt perspektiv att
föredra genom samordningsvinster mellan befintligt och nytt verk. Arealbehovet är
uppskattat till ca 10 hektar för att säkerställa behovet under överskådlig framtid (20302070).
Beroende på krav på reningsteknik kan tomten behöva tas i anspråk inom det närmaste
decenniet. Om tillrinningen minskar kraftigt är det möjligt att tomten aldrig behöver tas i
anspråk. Ett reningsverk som byggs inom de närmaste decennierna på grund av höga
flöden kan vid ett senare tillfälle, när flödena har minskat, konverteras till ett lågbelastat
reningsverk med bättre rening. På motsvarande sätt kan ett lågbelastat tillkommande
reningsverk konverteras till ett högbelastat om flödena skulle öka ytterligare. En
kombination av olika lösningar är den troliga och mest kostnads- och resurseffektiva
vägen framåt där en helhetssyn mellan ledningsnät och reningsverk är nödvändig. Det
är i dag för tidigt att avgöra om nya reningsbassänger på en ny tomt är en del av ett
sådant system.
Fortsatt arbete
En tomt i anslutning till Ryaverkets nuvarande tomt reserveras för ett eventuellt framtida
nytt reningsverk.
Underlaget samverkas mellan ägarkommunerna med syfte att ge kommunerna
möjlighet att överblicka alternativa strategier för lokala tillskottsvattenåtgärder kontra
centraliserad behandling.
Flödesutvecklingen följs upp under det närmaste decenniet. Det är i dag för tidigt att
avgöra om den bästa lösningen är att bygga tillkommande reningskapacitet på en ny
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tomt eller om åtgärder uppströms reningsverket för att minska flödena är en bättre
lösning.

4b. Vilken högsta anslutning (antal personer, antal pe) kan tas emot vid reningsverket,
inom nuvarande område, om utsläppshalterna i högflödesalternativet inte ska överstiga
5 mg/l BOD7, 0,20 mg/l tot-P och 6 mg/l tot-N som årsmedelvärde? Vilka alternativa
möjligheter finns att hantera den överskjutande belastningen? Redovisa för- och
nackdelar för alternativen samt motivera ert val av lösning utifrån de tekniska,
ekonomiska och miljömässiga aspekterna.
Svar:
Gryaab förutsätter att länsstyrelsen menar det i ansökan redovisade framtida högflödesåret, något högflödesalternativ har inte redovisats. Högflödesåret är valt som ett så
kallat 90-percentilår dvs. under 90 % av åren beräknas flödena till Ryaverket bli lägre än
det antagna flödet och därmed även utsläppshalter och mängder.
Utsläppshalter som inte överstiger 5 mg/l BOD7, 0,20 mg/l tot-P och 6 mg/l tot-N som
årsmedelvärde kan inte uppfyllas inom befintlig tomt under ett framtida högflödesår
(eller ens ett lågflödesår) oavsett antal personer eller pe som belastar anläggningen,
när det gäller belastningar lika med eller högre än dagens belastning.
I utredningen om bästa möjliga teknik har genomförbarheten av 11 olika alternativ av
om/tillbyggnad inom befintlig anläggning utvärderats, bilaga T7 till ansökan. Utredningen visar på betydande svårigheter att bygga om och installera ny utrustning i
befintlig anläggning. Dessutom ger ny teknik inom befintlig anläggning inte så stora
möjligheter att sänka halterna i utgående vatten. Av bilaga T7 samt bilaga 3 till denna
komplettering framgår att sandfilter inte får plats på befintlig tomt och att membranbioreaktorer inom befintlig tomt inte medför att något av de skärpta villkor som
länsstyrelsen begärt utredning av kan klaras. Utredningarna har inte heller visat att den
aktiva biomassan kan öka så mycket att en utgående BOD7-halt som är betydligt lägre
än dagens värde kan uppnås inom befintlig tomt. Detta vare sig genom större
bassänger, genom membranbioreaktorer i befintliga bassänger eller genom att biosteget avlastas genom kemisk fällning.
För att uppnå 5 mg BOD7, 0,20 mg/l tot-P och 6 mg/l tot-N som årsmedelvärde behövs
betydligt mer biomassa och bättre avskiljning av små partiklar. Det är också nödvändigt
att en överväldigande andel av avloppsvattnet kan behandlas i alla reningssteg även
under ett högflödesår. Det innebär att en kompletterande anläggning behöver byggas
för ett delflöde och den anläggningen blir så stor att den inte får plats inom befintlig
tomt. Den möjlighet som finns innebär således anläggningar utanför befintlig tomt. I
ansökan har två alternativa kompletterande anläggningar för ett flöde på ca 3 m 3/s
redovisats (bilaga T7) och i bilaga 3 till denna komplettering redovisas även ett räkneexempel för dubbelt så stor komplettering, dvs. komplettering med ett flöde på 6 m 3/s,
med samma reningstekniker.
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Det är bara en tillkommande membranbioreaktor för kapaciteten 6 m 3/s som bedöms ge
tillräcklig marginal för att uppfylla alla de tre föreslagna begränsningsvärdena
5 mg BOD7, 0,20 mg/l tot-P och 6 mg/l tot-N som årsmedelvärde under ett högflödesår.
För- och nackdelar för redovisade alternativ samt motivering till val av lösning utifrån de
tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna har redovisats i ansökan. Det har
inte tillkommit något alternativ till att uppnå föreslagna utsläppskrav inom befintlig tomt.
Resonemangen från bilaga T7 och MKB till ansökan har dock utvecklats, se bilaga 3.
Gryaabs bedömning är att det inte är miljömässigt eller ekonomiskt motiverat att bygga
och driva en så stor tillbyggnad i förhållande till de förväntade utsläppsminskningarna.
Detta särskilt i ljuset av de åtgärder som planeras och/eller förväntas för att minska
tillskottsvattenflödena till Ryaverket (se även svaret till fråga 14). Den i ansökan valda
lösningen utifrån de tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna kvarstår, dvs.
sökt alternativ med föreslagna utsläppsvillkor är ekonomiskt och miljömässigt
fördelaktigast. Att införa ytterligare optimering eller helt nya reningssteg inom befintlig
anläggning bedöms inte som motiverat när det vägs in att befintlig anläggning kommer
att påverkas i anläggningsskedet och miljövinsterna inte blir särskilt stora. Det samma
gäller reningssteg utanför befintlig anläggning framför allt baserat på oskäliga
investeringskostnader jämfört med den reningseffekt som uppnås. Gryaab anser
dessutom att frågan om utbyggnad utanför befintlig tomt inte ingår i denna prövning.

4c. Beskriv möjligheterna till utjämning och eventuellt även förbehandling av avloppsvatten
i tunnelsystemet, för att på så sätt kunna hantera en större volym avloppsvatten på
Ryaverket utan att utsläppshalterna överstiger de värden som anges under punkt b.
Svar:
De kommuner som bygger utjämningsvolymer gör det oftast för att utjämna flödena
under några timmar för att undvika korta och höga toppar. Det gör Gryaab sedan länge i
tunnelnätet. Gryaab jämnar redan ut flöden under några timmar till ett dygn i tunnelsystemet. Det är det som är orsaken till att ytterligare utjämning behöver vara så
ofantligt stor för att ha effekt, se bilaga 3.
Det är inte rimligt att inrätta så stora utjämningsvolymer som skulle innebära att det blir
möjligt att uppnå 5 mg BOD7/l, 0,20 mg P/l och 6 mg/l tot-N som årsmedelvärde. Om så
stora volymer fanns tillgängliga så skulle det ge större effekt på reningsresultatet om
dessa volymer användes för att rena avloppsvatten än att de används för att
magasinera avloppsvatten inför rening.
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5. Redovisa översiktligt förutsättningarna för att flytta nuvarande utsläppspunkt till ett läge
med större djup (minst 10 m) inom kustvattenförekomsten Rivö fjord eller Danafjord. Av
redovisningen ska bl.a. framgå hur djupangivelserna varierar i området och vilka
möjligheter som finns att flytta utsläppspunkten till ett sådant djup att utsläppet hamnar
under det mest utsötade ytvattnet från Göta älv. Redovisa även en bedömning av vilken
nytta en flytt av utsläppspunkten till detta läge skulle innebära för människors hälsa och
miljön.
Svar:
Tyréns har på uppdrag av Gryaab utifrån befintliga rapporter i miljökonsekvensbeskrivningen sammanställt en rapport utgående från Miljöprövningsdelegationens
frågeställning. För- och nackdelar mellan olika utsläppspunkter diskuteras med fokus på
vad effekten av en flytt förväntas bli på statusklassningen för recipienten. Nedan följer
en sammanfattning av utredningen som redovisas i sin helhet i bilaga 4.
Ny utsläppspunkt i Rivö fjord
För att vattnet från en annan utsläppspunkt ska lagra in sig under ytvattnet 0-10 m
måste utsläppet ske relativt djup. Hur djupt styrs av utsläppsanordningens utformning
men en grov bedömning är att utsläppdjupet måste vara minst 20 m för att möjliggöra
inblandning under ytvattnet. Sådana djup finns inte i Rivö fjord och en utsläppspunkt här
skulle med stor sannolikhet innebära att Ryaverkets vatten lagras in i ytvattnet. En
alternativ utsläppspunkt i Rivö fjord skulle därmed inte vara lämpligt jämfört med dagens
läge. Där utsläppspunkten ligger idag är fördelen att det stabila älvflödet innebär en bra
initial utspädning av det renade avloppsvattnet och att inblandning av omgivande vatten
sker i ett idag kraftigt modifierat vatten m.a.p. på kajkonstruktioner och muddrad botten.
Innan vattnet når grundare område av värde i Rivö fjord har en spädning om minst
100 ggr uppnåtts. En flytt av utsläppspunkten från dagens läge till ett läge längre väster
ut i Rivö fjord skulle sannolikt innebära en större lokal påverkan runt den nya utsläppspunkten än den utsläppspunkt som finns idag.
Tekniska förändringar för utsläppspunkt Danafjord och omgivningspåverkan
Om utsläppspunkten förläggs i Danafjord kommer den tekniska förändringen bli att den
tidigare föreslagna förläggningen av en utsläppledning på havsbotten till ett läge nordväst om Vinga kommer att kortas av med ca 90-95%. Kostnadsminskningen med en
kortare ledning kommer då att vara ca 15 % av den totala uppskattade byggkostnaden
1,5 – 2 miljarder kronor.
I Figur 5:1 redovisas två förslag på utsläppspunkter i Danafjord. Ur teknisk och miljömässig synpunkt så blir den nordligaste föreslagna utsläppspunkten väster om
L. Varholmen svår att utnyttja då förläggningen av ledningen på botten kan bli
komplicerad, samt att ledningen måste passera grunda områden mellan L. Varholmen
och St. Varholmen. En förläggning av ledningen till utsläppspunkten söder om
St. Varholmen blir enklare genom att ledningen blir rakare med utgångpunkt från
pumpstationen och grunda områden kan undvikas vid förläggningen.
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Figur 5:1. Möjliga utsläppspunkter på djup större än 20 m.

Vid jämförelse med det ursprungliga förslaget så blir de tekniska utmaningarna för
förläggning av utsläppsledningen på havsbotten kvar. Utmaningarna består i huvudsak
av förläggningen av ledningen på botten samt att undvika miljöstörningarna i havsmiljön
vid byggnationen.
En utsläppspunkt i Danafjord innebär att omgivningspåverkan på land kommer att vara i
stort densamma som i ursprungligt förslag (Bilaga M7 i Miljökonsekvensbeskrivningen).
De aktiviteter och den omgivningspåverkan som byggnation av tunnel och pumpstation
har ändras inte. Mängden sjöarbeten minskar med en utsläppspunkt i Danafjord jämfört
med nordväst Vinga men de störningar som kan uppstå lokalt förändras inte.
Med en utsläppanordning motsvarande den som finns idag kommer Ryaverkets vatten
att stiga till ytan. För inlagring under ytvattnet krävs en diffusor av större mått. Det är
inte säkert att det är praktisk möjligt att anlägga en sådan diffusor och på ett sådant sätt
att sötvattnet lagrar in sig i djupvattnet.
För- och nackdelar med en ny utsläppspunkt i Danafjord
Dagens utsläppspunkt ligger i ett område som är påverkat av hamnverksamhet och av
Göta älvs flöde. Fördelarna med denna punkt är:

–

Det renade avloppsvattnet får möjlighet att initialt blandas med Göta älvs vatten
vilket ger en initialtutspädning som är relativt hög. Innan vattnet når känsligare
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grundområden med t.ex. ålgräs så har en spädning om minst 100 ggr uppnåtts i
medeltal.

–

Rivö fjords grundområden är starkt influerade av Göta älv och de näringsämnen
som kommer med älven. Ryaverkets vatten får därmed en mindre lokal
påverkan än vad det hade haft om det släpps i ett ”opåverkat” område eftersom
kvävetransporten från älven är mycket större än den från Ryaverket.

En ny utsläppspunkt i Danafjords djupvatten skulle teoretiskt sett minska påverkan på
ytvattnet i Rivö fjord om vattnet kan lagra in sig i djupvattnet (under 15 m). Det är dock
inte säkert att detta är tekniskt möjligt med tanke på den utsläppsanordning som kan
behövas. Släpps vattnet på samma sätt som det görs idag kommer utsläppet att stiga till
ytvattnet och påverka ytvattnet så att den ekologiska kvoten riskerar att försämras.
Fördelarna med en utsläppspunkt i Danafjord är:

–

Påverkan på Rivö fjords norra kustområden minskar även om förutsättningarna
för en högre statusklassning bara blir marginellt bättre.

–

Lyckas Ryaverkets vatten lagras in under ytvattnet kommer näringsämnena inte
att påverka grundare områden i samma utsträckning som tidigare.

Nackdelarna med en ny utsläppspunkt är:

–

Statusklassningen för Danafjord riskerar att försämras eftersom vattnet kan
lagra in sig i ytvattnet trots att det släpps på ett större djup.

–

Djupvattencirkulationen i området innebär att en del av djupvattnet alltid
kommer att blandas upp i ytvattnet så en viss påverkan på Rivö fjords ytvatten
kommer att kvarstå.

–

Djupvattnet i Danafjord är opåverkat av ytliga utsläpp och haltökningen av
näringsämnen och andra ämnen som följer med det utsläppta vattnet blir relativt
stor och det är svårt att bedöma konsekvenserna över tid.

–

I anläggningsskedet kommer påverkan på bottnar i ledningsområdet blir stor.

Sammanfattningsvis kommer en ny utsläppspunkt i Danafjord innebära en påverkan i
anläggningsskedet på miljön. Det är också tveksamt om effekterna av en flytt blir
tillräckligt positiva för Rivö fjord för att ge en märkbar förändring. Någon förbättring av
kvalitetsfaktorer för näringsämnen kan inte uppnås. Generellt sett är vattenomsättningen större i ytvattnet i Rivö fjord och Ryaverkets vatten kan spädas mer effektivt här än i
ett djupvatten med begränsade volymer. Förutsättningarna för att det söta vattnet ska
kunna lagras in i djupvattnet i Danafjord kan var små på grund av begränsningar i djup.
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1.4

Anslutning

6. Ni yrkar bl.a. på att få ta emot och behandla avloppsvatten från tätbebyggelse
motsvarande en ekvivalent folkmängd om högst 917 000 fysiska personer, inklusive
industri och annan verksamhet.
6a. Tydliggör vad ni avser med ordet ekvivalent, när det används i kombination med
begreppen fysiska personer. Kommer den industriella belastningen att räknas om till
antal fysiska personer, och i så fall hur?
Svar:
Industri m.m. är inräknat i beräkningarna av reningsresultat för 2030/917 000 personer.
I det avseendet kan man anse att ansökan inkluderar personekvivalenter avseende
BOD. Gryaab har dock valt att ange antal fysiska personer som begränsning för
omfattningen av ansökan. Det är ett tillförlitligt mått som Gryaabs ägarkommuner använt
sig av under lång tid, se även svar på fråga 6 b. Eftersom det kombinerats med den
totala tillförseln (industri mm) i beräkningarna av belastning och reningsresultat för
prognosåret 2030 har det angetts som en ekvivalent folkmängd.
Ekvivalent i detta fall är således en summa av antalet anslutna fysiska personer samt
övrig belastning (industrier mm). I Tabell 5 i den Tekniska beskrivningen anges de
specifika värdena för belastningen per ansluten fysisk person av COD, BOD 7, kväve
och fosfor. Tillförseln av BOD7 har beräknats som ett medelvärde av tillförseln per
ansluten person. I medelvärde för de senaste 10 åren har den varit 73 gram
BOD7/person och dygn. Det är denna mängd multiplicerad med 917 000 personer som
är den dimensionerande BOD7-belastning som ansökts om. I denna mängd är all
tillförsel inräknad, fysiska personer, industri samt externslam.
Gryaabs bedömning är att den industriella belastningen kommer att kvarstå på denna
nivå. Om det blir aktuellt med anslutning av en större industri med betydande mängder
BOD som kan ha betydelse för hur den totala belastningen ska beräknas anser Gryaab
att det kan hanteras som en tillsynsfråga.

6b. Tydliggör om 917 000 personer avser belastningen under ett maxdygn, som
årsmedelvärde eller något annat.
Svar:
917 000 personer avser belastningen som årsmedelvärde.
Respektive ägarkommun räknar i slutet av varje år samman antalet personer anslutna
till kommunens vatten- och avlopp. Därefter räknas totalsumman fram för de sju
ägarkommunerna. Det är detta antal personer (917 000) som Gryaab ansökt om
tillstånd för att ta emot spillvatten från.
Rutinen att årligen sammanställa antalet anslutna fysiska personer har pågått under
många år och är en väl inarbetad rutin. Sammanställningen av antalet anslutna utförs
av Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad.
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6c. Hur ska det kontrolleras att den tillståndsgivna belastningen för den framtida
verksamheten inte överskrids?
Svar:
Årligen i samband med att ovan angivna sammanställning utförs. Antalet anslutna
personer redovisas i varje års Miljörapportering.

7. Komplettera beräkningen av max GVB med turism (tabell 7 teknisk beskrivning).
Svar:
Maximal genomsnittlig veckobelastning (max gvb) är ett mått på hur mycket avloppsvatten som kan genereras i upptagningsområdet och är ett beräkningssätt för att förutse
hur stort behovet av avloppsrening kan komma att bli. En sådan sammanställning har
gjorts avseende förhållandena 2030, Tabell 7:1. Den är utförd enligt Naturvårdsverkets
nya anvisningar angående max gvb för tätbebyggelsens storlek. Enligt detta beräkningssätt bedöms den maximala genomsnittliga veckobelastningen vara 1 300 000
personekvivalenter 2030.
I beräkningen förutsätts att tillförseln av industriellt avloppsvatten är på samma nivå
som 2015. Antalet turister utgår från den senaste statistiken (2017). Den månad som
valts är april eftersom den erfarenhetsmässigt är en månad med hög BOD belastning.
Under sommarmånaderna är antalet turister fler (motsvarande 22 000 pe) men
samtidigt är det många av de bofasta som inte vistas i upptagningsområdet då vilket
avspeglar sig i att BOD belastningen in till Ryaverket är lägre under sommarmånaderna
än övriga året. Tabell 7:1 har även kompletterats med förväntad ökad belastning de
närmaste 10 åren och en säkerhetsmarginal på 10 %, jämfört med tabell 7 i Teknisk
beskrivning.
Tabell 7:1 Beräknad maximal genomsnittlig veckobelastning på Ryaverket enligt Naturvårdsverkets
anvisningar för tätbebyggelsens storlek (ersätter tabell 7 i TB).
Tillförsel
Industri och slamtömning på nätet

Arbetstid/
Skoltid
pe

70 000

Inpendling från andra kommuner

70 000

Utpendling från Gryaab kommunerna

-33 000

Inpendling Gryaab kommuner (personer ej anslutna)

14 000

Turister

12 000

Anslutna personer 2030

917 000

Förväntad ökad belastning de närmaste 10 åren

100 000

Säkerhetsmarginal (10 %)

115 000

Delsummor

1 214 000

Summa (icke avrundad max gvb)

1 265 000

Avrunda uppåt för att få en jämnare siffra vilket också ger en säkerhetsmarginal
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51 000
1 300 000

Grunden för Gryaabs beräkningar av reningskapacitet och reningsresultat framgår av
svar till fråga 6. Det är inte jämförbart med tätbebyggelsens storlek ovan. Se även
avsnitt 1.7 punkt 1, med svar på Naturvårdsverkets fråga angående tillståndets
omfattning.

8. Motivera varför Hindås reningsverk i Härryda, Diseröds, Kode och eventuellt även
Marstrands reningsverk i Kungälv, Bollebygds reningsverk i Bollebygd samt Sjöviks
reningsverk i Lerum inte ingår i belastningsprognosen (917 000 personer år 2030) och
den ansökta anslutningen, trots att planer på anslutning av dessa finns.
Svar:
I avsnitt 1.2.1.3 i den Tekniska beskrivningen (TB) med belastningsprognosen om
917 000 personer 2030 ingår Hindås, Diseröd och Sjövik (se Tabell 4 i TB). En
eventuell anslutning av Kode och Marstrand nämns men är inte inräknad i prognosen.
Bollebygds reningsverk ingår inte i prognosen. En eventuell anslutning av dessa har
aktualiserats efter att ansökan lämnats in i september 2017. Bedömningen i nuläget är
att om och när det blir aktuellt med en anslutning av dessa reningsverk kommer de
endast innebära ett marginellt påslag. Gryaab kommer löpande att informera tillsynsmyndigheten om anslutningen av mindre reningsverk från ägarkommunerna. Under
fråga 7 redogörs för hur den totala belastningen avses att följas upp årligen.

1.5

Teknisk beskrivning

1.5.1 Reningsverket
9. Beskriv hur verksamheten i tvätthallen (sid 35 MKB) för rengöring av utrustning och
fordon påverkar kvaliteten hos utgående vatten och slam från reningsverket. Redovisa
vid behov förslag på åtgärder som minskar denna påverkan, inklusive kostnadsuppskattning.
Svar:
Anslutna fordonstvättar och spolplattor
I det spillvattensystem som är anslutet till Ryaverket finns det uppskattningsvis
ca 90 anmälningspliktiga (>5000 personbilstvättar/år eller >1000 tvättar av tunga
fordon/år) fordonstvättar. Bara i Göteborgs kommun finns det 70 anmälningspliktiga
anläggningar och i de delar som är anslutna i övriga kommuner finns uppskattningsvis
ytterligare 20 stycken. Därtill finns flera hundra anläggningar som tvättar färre än
5 000/1 000 fordon per år. Gryaabs uppströmsenhet får anmälningspliktiga fordonstvättar på remiss från de anslutna kommunernas miljöförvaltningar och lämnar
synpunkter på vilka utsläppsmängder per fordon som kan accepteras i enlighet med de
riktlinjer Gryaab har. För fordonstvättar under anmälningsplikt hanteras oftast kravet på
en nyetablering i bygglovsfasen och i Göteborgs kommun är Gryaabs uppströmsenhet
remissinstans i bygglovsförfarandet när det gäller verksamheter med utsläpp till
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spillvatten och där oljeavskiljning kan komma att krävas. Gryaabs uppströmsenhet utför
dimensionerings-granskning och kontrollerar att rätt avskiljare enligt standard och
Gryaabs riktlinjer förläggs. Uppströmsenheten har varit delaktiga i arbeten för att ta fram
gemensamma bedömningsgrunder bland annat inom ramen för Miljösamverkan Västra
Götalands-regionen men också i olika skeden av framtagandet av standarden
SS EN-858.

Omfattning av fordons tvätt mm i Gryaabs tvätthall
Omfattningen av tvätt i Gryaabs tvätthall för bilar och utrustning är uppskattningsvis
utslaget över tiden högst 20 bilar i veckan, vilket med stor marginal är under
anmälningsplikt. Utöver tvätt av fordon sker viss tvätt av utrustning. Det kan vara
utrustning som måste rengöras innan reparation eller service. Det kan också vara
provtagningsutrustning som har använts i spillvattenledningar.
Reningsanläggning
Naturligtvis har samma krav ställts på Gryaabs tvätthall som vi ställer på andra anslutna
tvätthallar under anmälningsplikt, dvs att utgående vatten från tvätthallen ska renas i en
oljeavskiljare som är dimensionerad och i övrigt utförd enligt SS EN-858, se Figur 9:2.
Utöver traditionell klass 1 oljeavskiljare så har anläggningen även försetts med torvfilter
och kolfilter. Dessa extra polersteg ställer man inte standardmässigt som krav på
tvätthallsanläggningar av den här storleken i Gryaabs anslutningsområde. Därmed bör
man kunna säga att det inte föreligger behov av att redovisa förslag på ytterligare
reningsutrustning för utgående spillvatten från tvätthallen.
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Figur 9:2 Oljeavskiljare och torvfilter i tvätthall.

Beräkning och uppskattning av tvätthallens utgående vatten - bidrag till slam och
recipient
Det har inte utförts någon provtagning på utgående vatten från reningen efter tvätthallen
men man kan med ett visst fog förvänta sig att oljeavskiljaren och polerstegen gör att
Gryaabs krav på anmälningspliktiga ny- och ombyggda tvättanläggningar innehålls, se
Tabell 9:2.
Tabell 9:2 Gryaabs krav på anmälningspliktiga ny- och ombyggda tvättanläggningar.

Oljeindex

Zink

Kadmium

Bly, krom och
nickel

2,5 g/fordon

50 mg/fordon

0,10 mg/fordon

5 mg/fordon

Räknat på 20 fordon i veckan görs 1 040 fordonstvättar årligen i tvätthallen. Utgående
mängder per år från tvätthallen vid 1 040 tvättar årligen och mängder per bil enligt
Gryaabs krav framgår i Tabell 9:3.
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Tabell 9:3 Utgående mängder per år från tvätthallen.

Oljeindex

Zink

Kadmium

Bly, krom och
nickel

2 600 g/år

52 g/år

0,104 g/år

5,2 g/år

Oljeindex är ingen parameter som normalt analyseras på avloppsreningsverk, varken i
vatten eller i slam. En del kolväten som mäts upp som oljeindex kommer sannolikt att
drivas av i luftningen. Merparten av det som inte drivs av i luftningen kan antas avskiljas
i slammet och en stor del av detta kommer att avgå tillsammans med metan i rötningen
och resten kommer att kunna återfinnas i avloppsslammet. Underlag för kvantifiering
saknas. Kravet på bly, krom och nickel är uttryckt som en samlingsparameter. Dessa
tungmetaller har väldigt olika avskiljningsgrad vilket komplicerar beräkningen och
lämnas därmed därhän. I Tabell 9:4 framgår vilka mängder och procentuella bidrag
tvätthallen på Ryaverket bidrar med till slam och recipient med avseende på zink och
kadmium.
Tabell 9:4 mängder och procentuella bidrag från tvätthallen till slam och recipient

Zink

Kadmium

52 g/år

0,104 g/år

80%

86%

42 g/år

0,09 g/år

10,4 g/år

0,015 g/år

Totalt i Ryaverkets slam 2016

9 422 000 g/år

11 600 g/år

Totalt till recipient från Ryaverket 2016

1 460 000 g/år

740 g/år

Tvätthallens bidrag till slam

0,0004%

0,0008%

Tvätthallens bidrag till recipient

0,0007%

0,002%

Total mängd från tvätthall
Avskiljningsgrad på Ryaverket
Till slam från tvätthall
Till recipient från tvätthall

Ovanstående andelar bör betraktas som maxvärden eftersom de utgår från de gränser
som är uppsatta per tvättat fordon. Gryaabs reningsanläggning är kompletterad med två
filtersteg och det finns därför goda skäl att anta att utsläppen per tvättat fordon är lägre
än uppsatta gränser. Påverkan från tvätthallens spillvatten är således förmodligen
mindre än ovan redovisade procentsatser.
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10. Hur länge och i vilka mängder lagras slam på Ryaverket?
Svar:
Totala lagringsvolymen är ca 4 000 ton. Slamplattan är uppdelad i tre separat fack för
att uppfylla Revaq´s krav på åtskilda partier. All slamproduktion följer Revaq’s regler och
partierna är i form av veckopartier, dvs en veckas produktion. Facket fylls löpande på
från bandtransportören (efter rötning och slamavvattning) under en vecka. I början av
en ny vecka flyttas bandtransportören till nästa fack. Därefter inväntas analyssvaret för
partiet och är partiet godkänt påbörjas utlastningen för transport till långtidslagring hos
slamentreprenören. Ej godkända partier och godkända partier som inte får avsättning
inom jordbruket används för jordtillverkning hos entreprenören.
Den genomsnittliga uppehållstiden för slammet på slamplattan är normalt högst
12 dygn. Det är inte frågan om lagring utan den tid som produktionsprocessen tar för att
uppfylla Revaq’s kvalitetskrav.
11. Beskriv mottagningsstationen för externt organiskt avfall. Beskriv även hur lukt från
mottagningsstationen förhindras.
Svar:
Det externa organiska avfallet levereras till Gryaab med slamsugningsbilar. Bilarna
tömmer sin last in i mottagningsstationen i det sydvästra hörnet (angränsande till
Rya skog, se bilaga T1). Mottagningsstationen består av två parallella linjer. Vid
tömningen backar bilen in på en invallad betongplatta och kopplar på den av de två
tömningsslangarna som är ledig. Eventuella spill samlas upp på betongplattan och leds
via en fettavskiljare till vattenreningsprocessen.
Det organiska avfallet pumpas från lastbilen och in i en av två lagringstankar, där det
lagras till dess att det pumpas vidare till rötkamrarna. Vardera tanken har en volym på
30 m3. När tanken töms pumpas innehållet via en kvarn där avfallet finfördelas. Därefter
leds det in i rötkammaren tillsammans med förtjockat avloppsslam. I rötkammaren vidtar
rötningsprocessen som sker ihop med avloppsslammet. Uppehållstiden i rötkammaren
är ca 15 dygn. Merparten av det organiska avfallet bryts ner fullständigt i rötningsprocessen och omvandlas till biogas.
För att förhindra avlagringar av fett rengörs tankar och ledningar automatiskt en gång
per dygn med hett vatten (50 grader).
Hela den process som beskrivs ovan är sluten. Tömningen av bilen, lagringstanken,
rengöring, pumpningen till rötkammaren och behandlingen i rötkamrarna. Den kontakt
med omgivningen som finns är när lagringstanken fylls så pressas innesluten luft ut via
en ventil på taket av slambyggnaden.
Anläggningen har varit i drift sedan 1999 och det har inte varit några klagomål på dålig
lukt utanför anläggningen. Promenadstigen i Rya skog passerar relativt nära
mottagningen av organiskt avfall men det förefaller som att eventuell dålig lukt hinner
spädas ut så att det inte blir några störningar.
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12. Av ansökan framgår att framtiden för värmepumpen är oviss. Redovisa förslag på
åtgärder för att även i framtiden tillvarata värmen i avloppsvattnet.
Svar:
Gryaab äger inte frågan om värmepumpens existens. Göteborg Energi har ingen avsikt
att avveckla värmepumpen så denna verksamhet fortsätter tillsvidare.

1.5.2 Ledningsnätet
13. Varaktighetsdiagrammen för tillskottsvatten, sid. 5 och 6 i den tekniska beskrivningen,
saknar storhetsangivelse och skala på axlarna. Komplettera med grafer där detta
anges.
Svar: Teknisk beskrivning, Figur 13:3 och Figur 13:4 reviderade nedan:

Figur 13:3 Varaktighetskurva för tillskottsvatten i lågflödesscenariot (ÅPA) jämfört med 2012.

repo001.docx 2015-10-05

16(43)
2018-04-12
ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET
VID RYAVERKETS AVLOPPSRENINGSVERK, GÖTEBORGS
KOMMUN

SEKALE \\sejkgfs001\projekt\1355\1355032_gryaab_beställarstöd under tillståndsprocessen\000_gryaab_beställarstöd\10
arbetsmtrl_dok\0komplettering\svar till komplettering 18-04-12.docx

Figur 13:4 Varaktighetskurva för tillskottsvatten i högflödesscenariot (KoV troliga) jämfört med 2012.

14. Komplettera redovisningen av arbetet med att minska tillskottsvattnet enligt följande.
14a. Utöka kapitel 2.2 i den tekniska beskrivningen (tillskottsvatten) till att inte bara omfatta
Göteborgs Stad och Gryaabs tunnlar utan även övriga anslutna kommuner.
Svar:
I avsnitt 3.1 samt i Bilaga 6 i TB redovisas hur respektive kommun arbetar med
tillskottsvatten. I komplettering 14b och 14c lämnas ytterligare information om arbetet
med tillskottsvatten.

14b. Förtydliga på vilket sätt förväntade framtida klimatförändringar beaktats i prognosen
för inkommande flöde.
Svar:
Den prognos som använts för beräkningarna togs fram av Göteborgs stad, Kretslopp
och vatten (Alenius, 20161). Den utgör en framskrivning av den historiska tillskottsvattenutvecklingen, med hänsyn tagen till kända yttre faktorer, som t.ex.
stadsutveckling. Klimatförändringen finns inbäddad i form av framskrivning av den
historiska förändringen för de 19 år (1995-2014) som utgör det historiska underlaget. I
den prognosen är inte inverkan av ökande havsnivå medräknad, mer än att den
1

Alenius, E., 2016, Prognos tillskottsvatten, PM 2016-05-23 Göteborgs stad, Kretslopp och
vatten.
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ökningen av tillskottsvatten på grund av ökad havsnivå som varit under de 19 åren
framskrivits.
I den tidigare prognos som genomfördes av DHI på uppdrag av Gryaab och Kretslopp
och vatten inför Gryaabs senaste utbyggnad och ÅPA 2010 2 genomfördes beräkningar
för avrinning, inläckage och avledning för tre olika klimatscenarier för år 2030 respektive
2050 (RAOM, 20123). De tre scenarierna är baserade på tre olika globala modeller
(RCA3 A1b-CNRM, RCA3 A1b-ECHAM5-r3 samt RCA3 A1b-HADCM3-ref) utvalda för
att representera olika framgång i det globala arbetet med att minska utsläppen. Dessa
räknades om till lokala förhållanden med hjälp av SMHI:s regionala modell RCA3. Trots
att modellerna baseras på väsentligt olika förhållanden var påverkan på de
prognosticerade flödena liten. Det beror på att skillnaderna är störst för regn med kort
varaktighet och hög intensitet. Dessa så kallade skyfall är betydelsefulla för samhällets
klimatanpassning eftersom de riskerar att orsaka allvarliga översvämningar. Dock har
de mindre påverkan på tillskottsvattenmängderna till ett avloppsreningsverk. Det beror
delvis på att ledningsnäten inte sväljer de stora flödena, vilket är en av anledningarna till
att de orsakar översvämningsskador.
Som anges i ansökan (Teknisk beskrivning avsnitt 2.2.1) ger den nuvarande prognosen
högre tillskottsvattenmängder än den tidigare (ÅPA 2010). Det beror inte på skillnader i
betraktandet av klimatet, eller i att den förväntade effekten av planerade åtgärder skiljer.
Skillnaden antas istället bero på att ledningsnätet försämras, och därmed inläckaget
ökar, i en takt som Kretslopp och vatten tidigare inte varit medveten om. Det pågår ett
intensivt arbete med att bättre förstå mekanismerna och att komma tillrätta med
problemen så att åtgärder och förnyelse i längden ska väga upp försämringen. Se även
Kretslopp och vattens remissvar till länsstyrelsen daterat 2017-11-17 4.

14c. Del 1: Vilka ytterligare åtgärder kan vidtas för att minska andelen tillskottsvatten?
Svar:
Tolkning: Gryaab antar att länsstyrelsen menar ytterligare åtgärder, förutom de som
anges av ägarkommunernas remissvar.
Gryaabs bedömning är att ytterligare åtgärder förutom de av ägarkommunerna
redovisade (Teknisk beskrivning avsnitt 3.1 samt Bilaga T6) kommer att genomföras
inom de närmaste decennierna, bland annat motiverade av behovet att skydda viktiga

2

ÅPA 2010 – Åtgärdsplanavlopp Göteborg stad
RAOM, 2012, – Scenarioberäkningar, Framtidsprognoser av tillrinning och bräddning,
reviderat koncept 2012-04-18, DHI.
4 Kretslopp och vatten, 2017, Yttrande på remiss angående komplettering av ansökan om
tillstånd till Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborgs kommun, LST diarienummer 55129583-2017, daterat 2017– 11-17.
3
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samhällsfunktioner från översvämningar vid skyfall. Exakt vilken effekt dessa åtgärder
kommer att ge och inom vilken tidsram är svårt att bedöma i dagsläget.
Motivering: Pågående analyser identifierar att i synnerhet Göteborgs stad behöver
genomföra omfattande ytterligare åtgärder för att klimatsäkra viktiga samhällsfunktioner,
exempelvis kring Sahlgrenska universitetssjukhuset, Kvillebäcken och Dag
Hammarskjölds led. De åtgärderna innebär magasinering och kontrollerat avledande av
vatten vid skyfall. Enligt vad Gryaab uppfattat är stadens avsikt att genomföra dessa
åtgärder på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär rent tekniskt avledning av vatten på
ytan istället för via avloppssystemet. Konsekvensen är i de flesta fallen mindre tillskottsvatten under hela året, inte enbart vid skyfallen.
Göteborgs stad har länge haft såväl dagvattenplan som policy och miljöprogram där det
uttalats att principen är att dagvatten ska hanteras på ytan. Under senare år har
tongivande politiker och tjänstemän uttalat vikten av detta som ett led i stadens
klimatsäkring. Under 2017 fick Kretslopp och vatten ett utökat ansvar för att samordna
stadens arbete med dagvatten och skyfallshantering. Detta borde leda till att ytterligare
åtgärder genomförs och att vattnets avrinning på ett bättre sätt beaktas i det löpande
stadsbyggandet.
Gryaab driver tillsammans med ägarkommunerna ett projekt för att tillsammans ta fram
de långsiktiga förutsättningarna (fram till 2050 - 2070) för avloppsvattenrening i
Göteborgsregionen. Förutom underlag för Gryaabs planering är målet att detta projekt
ska ge en gemensam bild över läget för tjänstemän och politiker i nyckelpositioner i
Göteborgsregionen. En sådan gemensam bild ger bättre förutsättningar för väl avvägda
beslut även i de frågor som påverkar tillskottsvattenmängderna till Ryaverket.
Kretslopp och vatten och Gryaab samarbetar med andra aktörer i södra och västra
Sverige i Vinnova-projektet Future City Flow. Syftet är att utveckla bättre planeringverktyg för att motivera att rätt åtgärder genomförs.
Det nuvarande värderingstalet, och därmed avvägningen som beskrivs i remissvaret
från Göteborgs stad, Kretslopp och vatten daterat 2017-11-17 utgör en avvägning
mellan nu kända kostnader och åtgärder inom VA-kollektivet. För att utgöra en mer
fullständig samhällsekonomisk avvägning skulle fler aspekter behöva värderas;
exempelvis utsläpp av närsalter till recipient, klimatpåverkan, källaröversvämningar och
tillskottsvattnets påverkan på möjligheten till långsiktigt kretslopp av näringsämnen i
avloppet. Man skulle också behöva avräkna effekten av de åtgärder som genomförs av
andra skäl, till exempel klimatsäkring av viktiga samhällsfunktioner eller skapande av
gröna miljöer i staden. En sådan avräkning skulle de facto innebära att fler parter bidrog
ekonomiskt vilket skulle bidra positivt till möjligheten att sänka tillskottsvattenmängderna. Kretslopp och vatten beskriver också i sitt remissvar att man avser att göra
en uppdaterad åtgärdsplan som innehåller fler åtgärder inom VA-kollektivets
ansvarsområde.
Slutligen kan vi inte låta bli att delge länsstyrelsen dessa bilder från slutredovisningen
för en kurs som 210 studenter på Chalmers läser vårterminen 2018, se Figur 14:5. Om
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alla dessa i sitt framtida dagliga värv tar hänsyn till dagvatten och gröna lösningar i
staden bidrar också det till gradvis mindre tillskottsvatten till avloppsreningsverken.
Gryaab och Kretslopp och vatten bidrar till Chalmers utbildning av Arkitekter och
Samhällsbyggare genom olika samarbeten, bland annat examensarbeten, undervisning
och olika forskningssamarbeten. Gryaab och Kretslopp och vatten ingår i branchorganisationen Svenskt Vattens forskningskluster VA-teknik Södra, där många av
forskningsprojekten kretsar kring hållbar dagvattenhantering i våra samhällen.

Figur 14:5 Redovisning i kursen ”Tätortens funktion och utformning” på Chalmers mars 2018.

14c. Del 2: Kan t.ex. en förändrad taxemodell vara en möjlig åtgärd?
Svar:
Tolkning: Eftersom frågan ställts till Gryaab antar vi att det främst är Gryaabs
avgiftsfördelning till ägarkommunerna som avses. Ägarkommunerna kan införa
dagvattentaxor inom sina kommuner, och det gör de också i varierande omfattning och
tempo.
Nej, en ändrad fördelning av Gryaabs avgifter mellan ägarkommunerna skulle inte ge
ett tillräckligt stort incitament för de åtgärder som behövs för att ge en betydande
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sänkning av tillskottsvattenmängderna till Ryaverket. Frågan utreddes 2012 av Gryaab
på initiativ av Partille Kommun (Gryaab Rapport 2012_11 5). Även om alla Gryaabs
kostnader skulle belasta flödet så skulle ägarnas kostnader för att minska flödet till
Ryaverket överskrida de årliga avgifterna.
Motivering: Gryaab fördelar de faktiska årliga kostnaderna för innevarande år till
ägarkommunerna. Åttio procent av Gryaabs kostnader fördelas baserat på hur mycket
dricksvatten som sålts i respektive kommun, med korrigering för att en del vatten för
exempelvis bevattning och brandsläckning inte blir spillvatten. De övriga 20% fördelas
efter uppmätt avloppsvattenflöde från respektive kommun. I praktiken innebär det att
kommunerna debiteras 5 - 6 kronor /m 3 spillvatten och ca 0,5 kronor /m 3 övrigt vatten.
Avgiftsfördelningen speglar väl Gryaabs marginalkostnader för att behandla en kubikmeter tillskottsvatten, i storleksordningen 0,5 till 2,0 kronor /m 3. De stora kostnaderna
på längre sikt är de fasta kostnaderna för investeringarna i bassänger med mera som
måste dimensioneras efter de höga flödena för att inte villkoren ska överskridas. Dessa
investeringar är varje enskilt år antingen redan genomförda eller planerade för framtiden. Mer eller mindre tillskottsvatten ett enskilt år påverkar alltså inte Gryaabs kostnad
för det året särskilt mycket. Varken Gryaab eller ägarkommunerna kan enligt Lagen om
Allmänna Vattentjänster, debitera för förväntade framtida kostnader. Det är för att ta
hänsyn till dessa förväntade framtida kostnader för investeringar på Ryaverket som
Gryaab och Kretslopp och vatten gemensamt arbetat fram de nya så kallade värderingstal så som beskrivs av Kretslopp och vatten i deras remissvar till länsstyrelsen. Med
hjälp av dessa värderingstal kan Kretslopp och vatten motivera kostnader för åtgärder
som kostar 20 - 35 kronor /m 3 istället för 2 - 3 kronor /m3 som det skulle bli om Gryaabs
årliga avgift fördelades enbart efter flöde.

1.6

Miljökonsekvenser

1.6.1 Riksintressen, naturreservat, Natura 2000
15. Utveckla beskrivningen av verksamhetens påverkan på Natura 2000-områden,
riksintressen och naturreservat enligt följande.
15a. Beskriv verksamhetens förväntade påverkan på riksintresset för friluftsliv Göta älv –
delområdet Nordre älvs estuarium samt riksintressena för naturvård Göta
älv – delområdet Nordre älvs estuarium och Rörö.
Svar:

Riksintresset för friluftsliv Göta älv – delområdet Nordre älvs estuarium,
FO11:4,
Riksintresset omfattar total 7 704 ha varav 2 083 ha land och 5 621 ha vatten, se
Figur 15:6. Området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i naturoch/eller kulturmiljöer samt för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande

5

Gryaab Rapport 2012_11. Avgiftsfördelning mellan ägarkommuner och Gryaab AB.
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upplevelser. Kärnvärden i området är vacker, storslaget och varierat skärgårdslandskap; viktigt område för fritidsbåtar; rika möjligheter till naturupplevelser med stor
mångfald av växter och djur; närhet till Göteborg och Kungälv; goda möjligheter till
sportfiske; många öar och stränder utöver djurskyddsområdena som ger möjlighet till
bad och utflykter; stor hamn för fritidsbåtar i Björlanda kile.

Figur 15:6 Blåmarkerad yta omfattar riksintresse för friluftsliv Göta älv – delområdet Nordre älvs
estuarium enligt länsstyrelsens WebGis.

Slutsats
Ryaverkets utsläpp bedöms inte begränsa möjligheterna för friluftsliv och rekreation
knuten till bad, fiske, båtliv och promenader i delområdet Nordre älvs estuarium.
DHI har modellberäknat spridningen av fekala indikatorbakterierna E.coli och Intestinala
enterokocker i det behandlade avloppsvattnet från Ryaverket, Bilaga M1 till MKB.
Resultatet av beräkningen är att det behandlade avloppsvattnet inte bedöms påverka
bad eller annan vattenaktivitet i området, se avsnitt 17 i inlämnad MKB. Även
modelleringar av spridningen av kväve och fosfor visar, för ett worst case 2030, att
vatten från Ryaverket inte sprids till riksintressets geografiska avgränsning i sådana
koncentrationer att vattenkvaliteten påverkas. Näringsämnen från Ryaverket bedöms
därför inte heller ha en påverkan på riksintresset, se Figur 10.2 och 10.3 i inlämnad
MKB, Bilaga 3 (Figur 15:7 i denna komplettering).
Den utveckling av Ryaverket som sökt verksamhet innebär kommer inte att medföra att
verksamheten påverkar friluftsliv eller badvattenkvaliteten vid riksintresset för friluftsliv
inom Göta älvs delområde Nordre älvs estuarium.
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Tidigare bedömning i MKB:n (avsnitt 17.3) kvarstår, att konsekvensen för sökt
verksamhet avseende friluftsliv bedöms som obetydlig jämfört med nollalternativet.

Figur 15:7 Figur 10.2 och 10.3 i MKB - Påverkansområdets utbredning för totalkväve och fosfor från
Ryaverket 2030, worst case. Medelvärden. Källa DHI.

Riksintresse för naturvård Göta älv – delområdet Nordre älvs estuarium,
Nordre älvs estuarium, NRO14144.
Riksintresset har en area om 7378 ha, varav 1 721 ha land och 5 657 ha vatten, se
Figur 15:8. Nordre älvs estuarium är ett s k saltkilsestuarium med dominerande
sötvattenutflöde, liten tidvattenpåverkan och ett stort djup- till breddförhållande.
Områdets biologiska produktionsförmåga är stor vilket skapar förutsättningar för ett
mycket rikt fisk- och fågelliv. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med
havslevande arter. Stora ålgräsängar förekommer i estuariets grunda inre delar. I
mynningsområdet finns sannolikt kustens största bankar av blåmusslor. Estuariet är för
svenska förhållande ovanligt stort och för europeiska förhållanden ovanligt opåverkat.
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Riksintresset kan bevaras genom att en god vattenkvalitet upprätthålls med avseende
på eutrofierande ämnen. Vattenregimen i Göta och Nordre älv bibehålls. Strändernas
opåverkade karaktär bibehålls. Reproduktionsområden för fisk samt områden av
betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar och vadare skyddas mot fysiska ingrepp
och störningar. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel
av landskapselement. Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker.

Figur 15:8 Riksintresse för naturvård Riksintresse för naturvård Göta älv – delområdet Nordre älvs
estuarium enligt länsstyrelsens WebGis

Slutsats
DHI har modellberäknat spridningen av kväve och fosfor, för ett worst case 2030.
Modelleringen visar att vatten från Ryaverket inte sprids till riksintressets geografiska
avgränsning i sådana koncentrationer att vattenkvaliteten påverkas. Ryaverkets utsläpp
bedöms därför inte ha en påverkan på riksintresset, se Figur 10.2 och 10.3 i inlämnad
MKB, Bilaga 3 (Figur 15:7 i denna komplettering).

Riksintresse för naturvård Rörö, NRO 14143
Riksintresset har en area om 910 ha, varav 182 ha land och 728 ha vatten, se
Figur 15:9. Trots sin relativt begränsade areal erbjuder Rörö ett naturgeografiskt och
geomorfologiskt stoff av stort värde för studier av glacialmorfologi, strandförskjutningar
m.m. Havsstrandfloran på block-, sten- och grusstränderna har ett stort intresse bl.a.
genom förekomster av flera sällsynta och växtgeografiskt intressanta arter.
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Ovanligt stora sammanhängande ytor med vegetationsfria sandbottnar, men också
sandbottnar täckta av ålgräs. De vegetationsfria områdena är viktiga uppväxtområden
för bland annat plattfisk, medan ålgräset föredras av många andra arter. På den
exponerade västsidan fortsätter berg och klappervallar ner under vattnet och bildar
spännande revmiljöer.

Figur 15:9 Riksintresse för naturvård Rörö inom markerat område enligt länsstyrelsens WebGis.

Förutsättningar för bevarande av riksintresset är att reproduktionsområden för säl samt
områden av betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar skyddas mot fysiska ingrepp
och störningar. Särskilt känsliga eller skyddsvärda exponerade bottnar undantas från
fysisk påverkan som kan förändra miljön.
Slutsats
DHI har modellberäknat spridningen av kväve och fosfor, för ett worst case 2030.
Modelleringen visar att vatten från Ryaverket inte ens vid ett worst case sprids till
riksintressets geografiska avgränsning i sådana koncentrationer att vattenkvaliteten
påverkas. Ryaverkets utsläpp bedöms därför inte ha en påverkan på riksintresset, se
Figur 10.2 och 10.3 i inlämnad MKB, Bilaga 3. (Figur 15:7 i denna komplettering).
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15b. Utveckla beskrivningen av förväntad påverkan på närliggande Natura 2000-områden,
framför allt Torsvikens Natura 2000-område men även Nordre Älvs estuarium, samt
naturreservaten Vinga, Galterö och Ersdalen (Hönö). Ange vilka habitat som skulle
kunna påverkas och på vilket sätt de kan påverkas. Motivera varför ni anser att ingen
betydande påverkan kommer att ske.
Svar:

Nordre Älvs
estuarium

Torsviken

Figur 15:10 Natura 2000 områden. länsstyrelsens WebbGis.

Torsvikens Natura 2000-område
I avsnitt 5.3.2 i inlämnad MKB beskrivs Torsvikens Natura 2000 område och dess
habitat, se Figur 15:10. Området är utpekat enligt Fågeldirektivet då området är en
värdefull lokal för övervintrande och rastande fåglar. Syftet med Natura 2000-området
Torsviken är att de utpekade fågelarterna ska bevaras långsiktigt. Bevarandemålet är
att värna om Torsvikens naturmiljö som för de utpekade fågelarterna är av stor
betydelse. Torsvikens vatten ska vara rent och ha ett rikt biologiskt liv som erbjuder
föda för de utpekade arterna samt andra fågelarter. Förkommande fågelarter kan
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påverkas negativt av olika typer av störningar på övervintrings- och rastlokalen. De
förhållanden som bland annat nämns i bevarandeplanen är
a. Försämring av vattenomsättningen i bassängerna som påverkar födounderlaget.
b. Utsläpp från industri, dagvatten, läckage från deponier eller andra anläggningar som
försämrar vattenkvaliteten eller på annat sätt riskerar att påverka utpekade
fågelarter, direkt eller via minskat födointag.
Slutsats
DHI:s spridningsberäkningar av kväve och fosfor, för ett worst case 2030 visar att vatten
från Ryaverket når Torsviken. För kväve förbättras situationen 2030 jämfört med 2014.
För fosfor ligger påverkansområdets gräns i området vid Torsviken och påverkansområdet ökar något för situationen 2030 jämfört med 2014.
För det näringsämne som utpekats som mest problematiskt i recipienten, kväve,
kommer utsläppen som nämnts ovan, att minska. Fosfor kommer att vara på samma
nivå eller tidvis öka något. Utredningarna kring recipientförhållandena visar att
utsläppen av fosfor från Ryaverket saknar betydelse för de koncentrationer som mäts i
recipienten. Trots minskade utsläpp under en följd av år har det inte lett till att
koncentrationerna minskat.
Påverkan på recipienten har i MKB:n (se avsnitt 10.6) bedömts vara acceptabel och den
utökning av verksamheten som ansöks om kommer inte att medföra några nämnvärda
försämringar av förhållandena fram till 2030. Tvärtom finns förutsättningar för att
förhållandena förbättras i och med att kvävetillförseln minskar.
Slutsatsen som framförts i MKB:n och delvis återgetts ovan, vad gäller Ryaverkets
utsläpp till vatten innebär även att Natura 2000 området Torsviken inte bedöms komma
att utsättas för någon betydande påverkan. Det medför att förhållandena för fågellivet
inte försämras.

Nordre Älvs estuarium
I avsnitt 5.3.2 i inlämnad MKB beskrivs Natura 2000 området Nordre Älvs estuarium och
dess habitat, se Figur 15:10. Av MKB:n framgår bl.a. att den del av bevarandemålet
som är relevant för denna ansökan är att upprätthålla gynnsamma förhållanden för
marin flora och fauna i estuariemiljön och en god vattenkvalitet i Nordre älv. Generella
hot för området är bland annat övergödning och föroreningar genom utsläpp. Utsläpp av
kemikalier, avloppsvatten eller annan påverkan på vattenkvaliteten i Göta älv, Nordre
älv eller dess tillflöden är faktorer som kan ha negativ påverkan.
Slutsats
DHI har modellberäknat spridningen av kväve och fosfor, för ett worst case 2030.
Modelleringen visar att vatten från Ryaverket inte når upp till Natura 2000 områdets
avgränsning i sådana koncentrationer att vattenkvaliteten påverkas. Ryaverkets utsläpp
bedöms därför inte ha en påverkan på intresset, se Figur 10.2 (Figur 15:7 i denna
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komplettering) och 10.3 i inlämnad MKB, Bilaga 3. Inga habitater bedöms påverkas
varför ingen betydande påverkan kommer att ske.
Naturreserv aten Vinga, Galterö och Ersdalen (Hönö)
Naturreservaten beskrivs i avsnitt 5.3.1. i MKB:n, se Figur 15:11.

Figur 15:11 Naturreservat Ersdalen (Hönö), Vingar och Galterö (väster om Bränno) enligt länsstyrelsens
WebGis.

Slutsats
DHI har modellberäknat spridningen av kväve och fosfor, för ett worst case 2030.
Modelleringen visar att vatten från Ryaverket inte når upp till naturreservatens
avgränsningar i sådana koncentrationer att vattenkvaliteten påverkas. Ryaverkets
utsläpp bedöms därför inte ha en påverkan på dessa områden, se Figur 10.2 (Figur
15:7 i denna komplettering) och 10.3 i inlämnad MKB, Bilaga 3. Inga habitater bedöms
kunna påverkas.
Sammanfattning
Sammanfattning av svaret på fråga 15 blir den samma som slutsatsen i avsnitt 15.3 i
MKB:n.
Sammantaget bedöms belastningen till recipienten inte påverka något av de ovan
beskrivna Natura 2000-områdena och dess värden. Ryaverkets nuvarande och
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planerade verksamhet bedöms inte på ett betydande sätt försvåra upprätthållandet av
gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-områdena.
Någon särskild tillståndsprövning av Ryaverket enligt regelverket för Natura 2000 i
7 kap. miljöbalken bör inte vara aktuell då verksamheten omfattades av ett rättskraftigt
miljötillstånd redan innan den 1 juli 2001 då Natura 2000-bestämmelserna infördes i
svensk rätt. Förevarande tillståndsansökan medför inte någon ökad belastning i
förhållande till den verksamhet som bedrevs 2001 enligt tillståndet 1994. De redovisade
konsekvenserna visar att sökt verksamhet inte bedöms påverka miljön i Natura 2000områdena på ett betydande sätt.
Konsekvensen för sökt verksamhet avseende naturmiljön bedöms som obetydlig jämfört
med nollalternativet.

1.6.2 Utsläpp till vatten
16. Utöka tabell 5.2 och 5.4 i bilaga M2 (analys av miljötillstånd) till att även omfatta
syrehalter i yt- och bottenvatten vid station Skalkorgarna.
Svar:
Se bilaga 5.

17. Redovisa förutsättningarna för att även utföra spridningsberäkningar med avseende på
utsläppet av oorganiska näringsämnen (PO4-P, NO3-N, NO2-N och NH4-N). Om
uppgifterna finns tillgängliga ska sådana spridningsberäkningar redovisas.
Svar:
DHI har på uppdrag av Gryaab undersökt och redovisat möjligheterna att genomföra
spridningsberäkningar av löst oorganiskt kväve och fosfor, se hela rapporten i bilaga 6.
Det är fullt möjligt att genomföra spridningsberäkningar av lösta näringsämnen, men de
är komplicerade och tidskrävande, och ställer stora krav på indata. Gryaab lät 2008
genomföra modellberäkningar på löst kväve och fosfor för ett antal scenarion, ett av
dessa motsvarar bra dagens förutsättningar. Resultatet från dessa modelleringar är
fortfarande användbara för att titta på skillnader i spridningsmönster mellan totalhalter
och lösta halter. Dock släpper Ryaverket ut en mindre andel ammonium idag än vad
som antogs när utredningen gjordes 2008.
Det är tveksamt vad en spridningsmodellering av endast lösta oorganiska näringsämnen skulle ge, huvuddelen av de utsläppta, biotillgängliga näringsämnena kommer
på sommaren förbrukas direkt och utan att titta på den ökning av klorofyll-a som
utsläppet från Ryaverket ger upphov till är det inte säkert att det går att se en påverkan
av närsalter i vattenförekomsten vid utsläppspunkten eftersom den ökningen framförallt
kommer leda till högre biologisk aktivitet. Utsläppet som sker under vintern kommer
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transporteras bort från närområdet och effekterna av utsläppet när vårblomningen
startar kommer med stor sannolikhet inte synas i närområdet.

18. Bedömningen av den ansökta verksamhetens påverkan på statusklassificeringen och
möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för ytvatten inom utsatt tid baseras på den
förväntade framtida utsläppssituationen för högflödesalternativet, dvs. en situation där
utsläppet av N förväntas minska med 144 ton/år och utsläppet av P förväntas öka med
11 ton/år jämfört med år 2014 (bilaga M4). Redovisa hur statusklassificeringen och
möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för ytvatten inom utsatt tid skulle påverkas
om man istället jämför utsläppet under år 2014 med en situation med maximala utsläpp
enligt ansökan (högerkolumnen i tabell 10.1 i miljökonsekvensbeskrivningen).
Svar:

Medelutsläpp relativt maximalt tillståndsgivet utsläpp
I tillståndsansökan, bilaga T7, har angivits att det behövs en säkerhetsmarginal på upp
till 20 procent mellan begränsningsvärdet och de beräknade genomsnittliga utsläppshalterna vid den ansökta maximala tillståndsgivna belastningen. Detta krävs för att ha
en nödvändig marginal vid oförutsedda händelser.
Till skillnad från industriell verksamhet har ett kommunalt avloppsreningsverk inga
möjligheter att styra det flöde och den belastning som kommer in varje dygn. Det krävs
därför en marginal om oförutsedda händelser inträffar. Exempel på sådana händelser är
extrema vädersituationer, haverier i reningsutrustning, avbrott i kemikalieleveranser etc.
Finns det inte en sådan marginal är det stor risk för överskridande av villkor och då är
tillsynsmyndigheten skyldig att omedelbart anmäla överträdelsen till åtal vilket kan leda
till rättsliga påföljder. Detta är en situation som i alla lägen måste undvikas.
Gryaab menar därför att det inte är relevant att beräkna hur maximalt tillåtna mängder
påverkar statusklassificeringen och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Utsläpp i den omfattningen är inte något som normalt kommer att inträffa. De ansökta
begränsningsvärdena (halter) tar höjd för ett maximalt flöde som teoretiskt inträffar vart
10:e år. För att de maximala utsläppsmängderna ska uppstå krävs det att samtidigt med
högflödesåret ska koncentrationerna i utgående vatten tangera begränsningsvärdet
något som bedöms som osannolikt.

Beräknade medelutsläpp av totalkväve till 2030
Mer relevant avseende statusklassificeringen och möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna är att jämföra med det beräknade medelvärdet av utsläppen fram till 2030.
Statusklassificeringen grundar sig på medelvärden för 3-års perioder och påverkan från
Ryaverket bör då bedömas i perspektivet medelutsläpp under en sådan period. I miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 10.4.1 under rubriken ”Påverkan på statusklassningen” redovisas påverkan på statusklassificeringen vid mätstationen Skalkorgarna
(vattenförekomsten Rivö fjord) samt vid mätstationen Danafjord (vattenförekomsten
Danafjord). Här redovisas dels utsläppta mängder 2030 vid ett högflödesår och dels vid
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ett medelår 2030 (se Tabell 18:5). Slutsatsen avseende kväve är att utsläppet inte
påverkar statusklassningen vid någon av de två mätstationerna under de förhållanden
som rådde 2014 (se bilaga M4). Vid ett medelår 2030 beräknas kväveutsläppen vara
260 ton lägre än 2014 och om ett högflödesår inträffar kommer de att vara 144 ton
lägre. Förutsatt att förhållandena i recipienten är desamma 2030 som 2014 kommer
denna minskning inte att påverka statusklassningen i någon av vattenförekomsterna.

Maximalt tillståndsgivet utsläpp av totalkväve 2030
En jämförelse av den totala mängden utsläppt total-kväve för året 2014 och den
maximalt tillåtna mängden över ett år i ansökan är 1 122 ton respektive 1 230 ton, dvs
ansökan gäller en ökning på strax under 10% mot vad som de facto släppts ut fram till
nyligen. Den låga ökningen speglar en mycket mer effektiv kväverening för verket
framöver. Motsvarande siffror för total-fosfor är 28 ton för 2014 mot 46 ton maximalt i
ansökan, en ökning på ca 65%.
DHI har räknat på Ryaverkets påverkan på statusklassen för Rivö fjord under 2014, och
Ryaverket påverkar inte statusklassen ”måttlig”. Även om Ryaverkets tillskott räknas
bort kvarstår klassen ”måttlig”. Ifall de modellerade halterna av kväve och fosfor vid
Skalkorgarna med ursprung i Ryaverket skalas om till att motsvara den sökta maximala
årsmängden så kvarstår statusklassen ”måttlig”.
I MKB:n redovisas dessutom spridningskartor för 2014 och 2030 utgående från ett worst
case scenario grundat på förhållandena februari 2014.
Tabell 18:5 Utsläppta mängder och halter av totalkväve vid lågflöde (ÅPA), medel, högflödesbelastning
och maximalt tillståndsgivet utsläpp samt påverkan på statusklassificering.

2014 och
teoretiskt
noll
utsläpp
från
Ryaverket

Medelflöde

Lågflödesår
(ÅPA)

Högflödesår

Maximalt
tillståndsgivet
utsläpp

Ton totalkväve per
år

0

860

630

970

1 230

Halt totalkväve
mg/l

0

6,3

5,4

6,3

8

Statusklassning
Skalkorgarna,
vinter*

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Måttlig

Ingen
påverkan

Ingen
påverkan

Ingen
påverkan

Ingen
påverkan

Ingen
påverkan

Påverkan på
statusklassificering

*Enligt Bilaga M2, Miljökonsekvensbeskrivningen, för modellberäkningarna förutsätts
samma koncentrationer och status som 2014
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Beräknade medelutsläpp av totalfosfor till 2030
För totalfosfor kommer utsläppen att öka något till 2030 jämfört med situationen 2014,
se Tabell 18:6 för olika scenarion. Vid ett medelår beräknas utsläppet öka från 27,3 ton
2014 till 30,9 ton 2030. Går man längre tillbaka i tiden är det fråga om en minskning.
I miljökonsekvensbeskrivningen avsnitt 10.4.1 under rubriken ”Påverkan på statusklassningen” redovisas påverkan på statusklassificeringen vid mätstationen Skalkorgarna (vattenförekomsten Rivö fjord) samt vid mätstationen Danafjord (vattenförekomsten Danafjord). Om Ryaverkets utsläpp av totalfosfor skulle upphöra helt kommer
statusklassningen teoretiskt att förändra från God till Hög. Vid ansökta utsläppsförhållande kommer däremot inte statusklassningen att förändras fram till 2030. Den
kommer att kvarstå som God. Inte ens en fördubbling av utsläppet dvs upp till 54 ton
per år kommer att innebära att statusklassningen förändras (se Bilaga M4). Således
kommer inte heller ett utsläpp motsvarande det maximalt tillståndsgivna fosforutsläppet
(46 ton) medföra någon förändring av statusklassningen.
Tabell 18:6 Utsläppta mängder och halter av totalfosfor vid lågflöde (ÅPA), medel, högflödes belastning
och maximalt tillståndsgivet utsläpp samt påverkan på statusklassificering.

År

2014

2030

2030

2030

2030

Teoretiskt
nollutsläpp
från
Ryaverket

Medelflöde

Lågflödesår
(ÅPA)

Högflödesår

Maximalt
tillståndsgivet utsläpp

Ton totalfosfor per
år

0

30,9

24,9

36,9

46

Halt totalfosfor
mg/l

0

0,23

0,21

0,24

0,3

Statusklassning
Skalkorgarna,
vinter*

God

God

God

God

God

Påverkan på
statusklassificering

Ändras till hög

Ingen
påverkan

Ingen
påverkan

Ingen
påverkan

Ingen
påverkan

*Enligt Bilaga M2, Miljökonsekvensbeskrivningen, för modellberäkningarna förutsätts samma
koncentrationer och status som 2014

Möjlighet att klara miljökvalitetsnormerna inom utsatt tid
Gryaabs bedömning är att de minskade utsläppen av totalkväve från Ryaverket kommer
att förbättra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status till 2027 i
vattenförekomsten Rivö fjord samt de angränsande vattenförekomsterna Asperöfjorden,
Danafjord, Stora Kalvsund och Björköfjorden. Bedömningen grundas på hur
förhållandena kommer att förändras jämfört med förhållandena 2014.
Ökningen av fosforutsläppen är av så liten omfattning att det inte kommer att påverka
möjligheten att uppnå God ekologisk status till 2027. För fosfor är transporten med
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inkommande djupvatten den viktigaste faktorn i berörda vattenförekomster (se Bilaga
M2). Den minskning av fosforutsläppen från Ryaverket som skett sedan mitten av 90talet fram till nu har inte haft någon mätbar effekt på koncentrationerna av fosfor (Bilaga
M2 och M3). Ansökt utsläppsnivå kan mot denna bakgrund inte antas få någon
betydelse för statusklassningen och därmed inte heller för möjligheten att uppnå God
ekologisk status till 2027.

19. Redovisa en jämförelse mellan halten av miljöfarliga ämnen i utgående vatten från
Ryaverket med uppmätta halter i recipienten och biota, där sådana finns tillgängliga.
Vilka slutsatser kan dras av materialet? Slutsatserna ska bl.a. omfatta jämförelser med
relevanta gränsvärden och bedömningsgrunder.
Svar:
IVL har sammanställt data gällande halter av miljöfarliga ämnen i utgående vatten från
Ryaverket och uppmätta halter i recipienten och biota, där sådana finns tillgängliga och
jämfört dessa med relevanta gränsvärden och bedömningsgrunder. Nedan redovisas
sammanfattningen från utredningen, utredningen i sin helhet finns i bilaga 7.
Utifrån resultaten av datasammanställningen kan följande konstateras:

•

Det finns ytterst få undersökningar som beskriver halterna av metaller och
organiska miljögifter i biota och i recipienten till Ryaverket i de nationella
databaserna.

•

I de undersökningar som har rapporterats till nationella databaser är antalet
ämnen relativt stort, men antalet prover få. Detta gör att tolkningen av resultaten
är osäker och egentligen behövs ett större dataunderlag för att en mer tillförlitlig
analys av recipientens status ska kunna göras.

•

För matriserna ytvatten och utgående vatten är andelen parametrar under
kvantifieringsgränsen för analyserna stort. I vissa fall är kvantifieringsgränsen för
analyserna högre än gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus.

•

Det saknas gränsnivåer för ämnen i utgående vatten från avloppsreningsverk.
Dock kan de erhållna resultaten för två ämnen (diklofenak och zink) jämföras
med gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus. Gränsnivån överskrids för diklofenak
(0,01 µg/l), ett ämne vars koncentration i utgående vatten har varierat mycket
under mätperioden (<0,01-0,65 µg/l). Även zinkhalten (9,7 µg/l år 2014, variation
5-16 µg/l 2010-2014) ligger över årsmedelvärdet för god status (3,4 µg/l för
Västerhavet).

•

Gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus överskrids för kvicksilver (ytvatten och
biota) och PBDE (biota, data för ytvatten saknas) i vattenförekomsterna i
Ryaverkets recipient. Enligt VISS överskrids gränsvärden för dessa ämnen i alla
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Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition6, vilket också
avspeglas i biotahalter. Värdet för bedömningsgrunden för hormonen 17-alfaetinylöstradiol överskrids också i recipienten. För övriga ämnen där
bedömningsgrunder och gränsvärden finns, överskrids inte dessa.

20. I bilaga M9 (läkemedelsrester) föreslås ett antal lokala utredningsinsatser avseende
reningsverkets utsläpp av läkemedelsrester. Förtydliga vilka åtgärder Gryaab åtar sig att
utföra, inklusive tidsplan.
Svar:
Gryaab deltar aktivt i forskningen kring problematiken med mikroföroreningar inklusive
läkemedelsrester både när det gäller ny reningsteknik och recipientpåverkan (se Bilaga
M6 till Miljökonsekvensbeskrivningen). I detta skede anser Gryaab att det inte är
meningsfullt att genomföra ytterligare provtagningar och analyser eftersom det
fortfarande finns frågetecken kring analysteknik och provtagningsmetodik. Gryaab
avvaktar statusklassificering och fastställande av MKN innan det kan bli aktuellt med
egna utredningar.
I svar till fråga 19 ovan ges en sammanfattning av de mätningar som finns tillgängliga
hos nationella datavärdar för närvarande.

1.6.3 Buller
21. Redovisa den senaste versionen av utredningen avseende buller vid närliggande
bostäder.
Svar:
En ny bullerutredning har genomförts, 2018-01-31. Vissa förändringar har skett sedan
tidigare bullerberäkning och beräkningsmodellen har kompletterats med bidrag från
efternitrifikationsbassängen (EN). Det nya beräkningsresultatet visar förändrade
ljudnivåer, för Ryaverkets ljudbidrag, i beräkningspunkt 4, 5 och 6 i jämförelse med den
tidigare utredningen. För beräkningspunkt 4 minskade ljudnivån med ca 1 dB, för
beräkningspunkt 5 ökade ljudnivån med ca två dB och för beräkningspunkt 6 minskade
ljudnivån med ca 1 dB.
Utvärdering av beräkningsresultatet för nattperioden visar att Ryaverkets bidrag till den
befintliga ljudmiljön ökar ljudnivåer vid fasad med ca 0,2 till 0,5 dB. Påverkan med
0,2 till 0,5 dB uppfattas knappt av den mänskliga hörseln. Det, i sammanhanget, låga
bidraget från Ryaverket till de totala ljudnivåerna vid fasad beror på att ljudnivåer från
Ryaverket är ca 10 dB lägre, vid bostäderna, än ljudnivåer från väg- och tågtrafik.

6

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/kemiskstatus/Pages/default.aspx
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Två åtgärdsförslag har arbetats fram under uppdraget; övertäckning och avskärmning
av de två dominerande ljudkällorna, försedimenteringsbassängen och biobädden.
Negativa konsekvenser för anläggningens drift, höga kostnader och byggnadstekniskt
svåra konstruktioner medför att nyttan av åtgärder understiger den för ljudmiljön positiva
effekten.
Ryaverkets påverkan på Torsvikens ljudmiljö kan avskrivas helt. Det beror på det stora
avståndet till Torsviken, bidrag från andra mer närliggande bullerkällor samt de, relativt
till bakgrundsnivån, låga ljudnivåerna emitterade från Ryaverket. Utredningen i sin
helhet biläggs kompletteringen se bilaga 8.

22. Redovisa om fastigheten som i utredningen benämns Bp6 kan komma att användas
som bostad i framtiden och i vilken omfattning Gryaab kan påverka hur fastigheten
används.
Svar:
Göteborgs Stads Fastighetskontor är ägare till fastigheten med det gamla bostadshuset.
Den används inte som bostad längre. För närvarande hyrs den ut som ”lagerlokal för
måleritillbehör”. Att den skulle börja användas som bostad bedöms som högst
osannolikt med tanke på att den ligger ca 30 m från den intensiva trafiken på Älvsborgsbron.
Gryaab äger inte fastigheten och har ingen rådighet över hur fastigheten används.

23. Enligt ert yrkade villkor 9 ska tillsynsmyndigheten ges möjlighet att lämna dispens från
begränsningsvärdena avseende buller under särskilda förhållanden. Tydliggör vilka
förhållanden som avses samt motivera varför ni anser att tillsynsmyndigheten ska ges
denna möjlighet.
Svar: Möjlighet för tillsynsmyndigheten att dispensera från föreslagna bullernivåer bör
finnas, vilket kan bli aktuellt vid bl.a. vidtagandet av tillfälliga åtgärder i verksamheten,
såsom ombyggnationer av anläggningen. I sådana fall kan inte bullernivåerna
garanteras. Alla tänkbara situationer då bullernivåerna kan behöva överskridas kan inte
förutses i förväg i verksamheten, varför en delegation till tillsynsmyndigheten av en
generell dispensrätt bör finnas.
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1.6.4 Kemikalier
24. Fällningskemikalien järnsulfat står för 20-30 % av den mängd nickel som kommer till
reningsverket. Vilka alternativa fällningskemikalier, med mindre mängd föroreningar,
finns? Beskriv de tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för att
använda någon av dessa istället.
Svar:
Gryaab bedömer sammantaget inte att nyttan i form av mindre mängd nickel i slammet
uppvägs av miljöbelastningen och kostnaden för att byta ut järnsulfat mot en annan
fällningskemikalie. Det bedöms inte praktiskt möjligt att införa biologisk fosforrening för
dagens utspädda avloppsvatten. Gryaab kommer att fortsätta ansträngningarna att
optimera mängden järnsulfat som behöver tillsättas i reningsprocessen.
I bilaga 9 redovisas en mer detaljerad utredning kring byte av fällningskemikalie.

1.6.5 Utsläpp till luft
25. Hur kan utsläppet av metan från slamplattan minskas? Redovisa kostnadsuppskattning samt förväntad miljönytta för åtgärderna.
Svar:
Nedan redovisas tre alternativa metoder för att minska metan avgången från slamplattan. Metod 1 innebär att metanavgången minskar med ca 25% medan metod 2 och
3 kan minska avgången med ca 95%. I dagsläget är det årliga utsläppet av metan från
slamhögen ca. 130 ton metan eller 4300 ton koldioxidekvivalenter.
Det krävs en mer genomgripande analys för att ha ett tillräckligt underlag för ett
eventuellt beslut om en ändrad hantering på slamplattan. Hela frågan om framtida
slamhantering är dock avhängig den ändring av lagstiftningen som Naturvårdsverket
föreslagit. Enligt Naturvårdsverkets förslag ska allt slam hygieniseras med metoder som
avdödar patogena mikroorganismer. Förslaget till skärpt lagstiftning ligger nu hos
Miljödepartementet. Innan något beslut tagits om nya lagkrav avseende hygienisering är
det inte rimligt att ytterligare utvärdera nya metoder för slamhantering på Ryaverket.
Metoder för att minska metanavgång vid lagring av slam
1. Sänkning av temperatur på slammet vid lagring
Undersökningar har visat att metanavgången kan minskas med ca 25% om slammet
lagras vid en temperatur av ca 15oC istället för som idag en temperatur av ca 35oC. För
att sänka temperaturen på slammet inför lagring krävs investering i nya värmeväxlare
på slamflödet ut från rötkammarna. Värmen som utvinns vid värmeväxlingen kan dock
vara svår att ta till vara. Potentiella negativa effekter på avvattning och rejektvattenbehandling på grund av kallare slam och rejektvatten kan förekomma vilket påverkar
energikonsumtion, ekonomi och koldioxidavtrycket negativt. Hög redundans på värmeväxlare kommer att krävas för att alltid kunna bibehålla värmeväxlingsfunktion även
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under perioder med mycket underhållsinsatser. Investeringskostnaden för värmeväxlare
i den här storleken bedöms till 33 miljoner kronor, vilket om det skrivs av på 25 år ger en
årskostnad av drygt 1 miljon kronor. Den årliga slipen från slamhögen genom värmeväxling kan minskas till ca. 95 ton metan eller 3 230 ton koldioxidekvivalenter (25%
reduktion). Kostnaden för de reducerade utsläppet beräknas till 948 kronor/ton CO 2 ekv.
2. Sluten hantering av slam i silos
Sluten hantering av slammet i silos innebär att i princip alla emissioner som uppstår vid
lagringen av slam kan samlas upp och behandlas (förbrännas). Antal silos som krävs
för hantering beror på en del faktorer som t.ex. storlek på silos, logistik kring hämtning
av slam, samt produktion av slam för olika ändamål som t.ex. separat produktion av
Revaq partier. Hela anläggningen kommer att kräva EX klassning eftersom silos ibland
kommer att vara fyllda med en gasblandning istället för slam, eventuellt kommer det
också att medföra att Ryaverket blir Sevesoklassat. Dock finns det flera referenser för
denna typ av anläggning i Norden. Vid sluten hantering kan ca 95% av metanavgången
på plats tas om hand. I en utredning från 2008 förutsattes tre silos och investeringskostnaden inklusive förbränning av uppkommen biogas bedömdes till 520 miljoner
kronor, vilket om det skrivs av på 25 år ger en årskostnad av drygt 20 miljoner kronor.
Den årliga slipen från slamhögen med sluten hantering av slammet i silos kan minskas
till ca. 6,3 ton metan eller 215 ton koldioxidekvivalenter (95% reduktion). Kostnaden för
det reducerade utsläppet beräknas till 4 915 kronor/ton CO 2 ekv. Nettoresultatet av
dessa beräkningar förutsätter att metanavgången inte ökar i nästa steg av slamhanteringen, dvs långtidslagring för Revaqslam eller vid komposteringen.
3. Torkning av slam
Slamvolymen minskas genom att vattnet i slammet förångas genom upphettning,
slammassan är dock oförändrad. Det finns ett flertal typer av torkar utvecklade.
Processen placeras efter avvattning och den befintliga slambehandlingsprocessen
behålls. Temperaturen i ångan gör att patogener reduceras enligt uppställda hygieniseringskrav men i princip allt mikrobiologisk aktivitet upphör, även metanproduktionen.
Torkning kräver energi (naturgas) men en del av den tillsatta energin kan utvinnas som
fjärrvärme från kondensvattnet. Kondensvattnet har ungefär samma sammansättning
som rejektvatten från slamavvattning. Kvävet i kondensvattnet behöver renas bort i
vattenbehandlingsprocessen. Torkningsanläggningar är kända för att kräva ganska
stora underhållsinsatser och är ofta förknippade med en del arbetsmiljöproblem som
lukt, buller och risk för förekomst av explosiva blandningar. Det är önskvärt av miljö- och
arbetsmiljöskäl att placera torkningsanläggningen på en plats som inte är nära
bostäder. Placering av anläggningen långt ifrån Ryaverket försvårar dock möjligheterna
till värmeåtervinning från torkanläggningen. Investeringskostnaden för en torkanläggning bedöms till 230 miljoner kronor, vilket om det skrivs av på 25 år ger en årskostnad
av ca 10 miljoner kronor. Årlig slip från slamhögen med lagring av torkat slam blir
ca 6,3 ton metan eller 215 ton koldioxidekvivalenter (95% reduktion). Kostnaden för det
reducerade utsläppet beräknas till 2 457 kronor/ton CO2 ekv.
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26. Redovisa utsläppen till luft (bl.a. NOx och partiklar) från transporter. Redovisningen ska
avse dagens utsläppssituation, nollalternativet och framtidsalternativet.
Svar:
En sammanställning av antal transporter till och från Ryaverket har redovisats i MKB:n,
bilaga 3 till ansökan samt i bilaga 10 till denna komplettering. Sammanställning av det
relativa haltbidraget (µg/m 3) från Gryaabs transporter, se Tabell 26:7.
Tabell 26:7 Sammanställning av det relativa haltbidraget (µg/m3) från Gryaabs transporter

Luftförorening

Medelvärde

År
2015

Nollalternativ

Kvävedioxid
(NO2)

År
Dygn (98%-il)
Timme (98%-il)
År
Dygn (90%-il)

0,05
0,08
0,12
0,01
0,015

0,006
0,01
0,15
0,01
0,015

Partiklar (PM10)

Framtidsalternativ
(2030)
0,008
0,012
0,02
0,012
0,02

MKN

40
60
90
40
50

27. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids i Göteborgsregionen. Halterna är högst
längs de starkt trafikerade lederna. Göteborgsregionens reviderade åtgärdsprogram för
kvävedioxid beräknas fastställas under det första halvåret år 2018
(www.lansstyrelsen.se/ vastragotaland/ renareluft). De tunga transporterna i staden har
identifierats som en betydande källa till kvävedioxidhalterna och utgör ett prioriterat
område för att minska utsläppen av kväveoxider.
Komplettera uppgifterna om tunga transporter enligt följande.
27a. Redovisa vilka miljökrav ni ställer på de tunga transporterna och hur miljöpåverkan
från de tunga transporterna kan minskas.
Svar:
För transporter av slam ställs krav enligt: Gemensamma miljökrav vid upphandling av
entreprenader överenskomna mellan Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt
Trafikverket7. Denna gemensamma överenskommelse syftar till att åstadkomma
kostnadseffektiv miljönytta vid entreprenaders genomförande och omfattar bl.a. krav på:
ü

att dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller
likvärdigt. Alkylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiners
och arbetsredskaps motorer i de fall dessa inte är försedda med katalytisk
rening.

7

/ Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader överenskomna mellan Göteborgs,
Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket 2011-07-01.
I februari 2018 beslutade Göteborgs Stad att handlingen ska uppdateras i tillsammans med övriga
aktörer.
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ü

att personbilar med högre emission av CO 2 än 200 g/km ska inte användas.
Lätta lastbilar med högre emission av CO 2 än 250 g/km ska inte användas.
Lätta fordon äldre än 8 år ska inte användas.

ü

Tunga fordon ska uppfylla Euro lV. Senare Euro-krav är också tillåtna.

ü

Dieseldrivna arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska
uppfylla Steg llIA. Senare Steg-krav är också tillåtna. Bensindrivna
arbetsmaskiners motorer som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla
Steg ll. Senare Steg-krav är också tillåtna. Arbetsmaskiners motorer som
inte omfattas av EU:s regelverk får vara högst 6 år gamla.
Bränslen som bidrar till minskad energiåtgång och/eller förbättrad
miljöprestanda men som inte till alla delar uppfyller kraven för miljöklass 1
kan få användas efter överenskommelse med beställaren.

För transporter av kemikalier och övriga produkter ställs inga särskilda krav från
Gryaab. Transporterna ingår som en del av inköpet av varan.

27b. Motivera tydligare, med utgångspunkt i de faktiska utsläpp som verksamheten
genererar, varför verksamheten inte förväntas försämra förutsättningarna för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.
Svar:
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids i Göteborgsregionen. Halterna är högst
längs de starkt trafikerade lederna. Göteborgsregionens reviderade åtgärdsprogram för
kvävedioxid beräknas fastställas under det första halvåret år 2018. De tunga
transporterna i staden har identifierats som en betydande källa till kvävedioxidhalterna
och utgör ett prioriterat område för att minska utsläppen av kväveoxider. En analys har
utförts av de konsekvenser som utsläppen från transporterna från Gryaab bedöms
medföra i Göteborgsregionen, se utredningen i sin helhet i bilaga 10.
Spridningsberäkningar genomfördes för tre olika scenarion: nuvarande utsläppssituation, nollalternativ och ett framtidsscenario 2030. Nuvarande utsläppssituation har
ca 14 fordon/dygn och i framtidsscenariot 2030 uppgår antalet fordon till
ca 17 fordon/dygn.
Resultatet visade att transporterna till och från Gryaab ger ett mycket litet haltbidrag av
både kvävedioxid och partiklar (PM10), se Tabell 26:7. I beräkningarna lades samtliga
transporter, som åker till och fån Gryaab under en dag, in på Norra Fågelrovägen, då
det är mycket tidskrävande att beräkna transporternas påverkan för samtliga
transportvägar. Detta innebär att det faktiska haltbidraget på transportvägarna kommer
vara ännu mindre, eftersom transporterna kommer fördelas över hela Göteborgsregionen. Gryaabs relativa haltbidrag till de olika transportvägarna är därav att betrakta
som försumbart och bedöms inte försämra möjligheten för att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet.
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Halterna av kvävedioxid i Göteborgsregionen beräknas minska fram till 2030 i
jämförelse med nuvarande situation. Anledningen till minskningen är en kombination av
att bakgrundhalterna förväntas minska med ca 40 % till 2030 enligt SMHI:s prognoser
och att teknikutvecklingen kommer leda till renare fordon med minskade direktutsläpp
av kväveoxider. Partikelhalternas bakgrundhalter beräknas inte förändras nämnvärt i
framtiden. Anledningen till att partikelhalterna mer eller mindre hålls konstanta är att den
antagna minskningen i andelen fordon med dubbdäck till viss del motverkas av den
framtida trafikökningen.

1.6.6 Riskhantering
28. Anläggningen ligger i direkt anslutning till Oljevägen och järnvägen, vilka är
transportleder för farligt gods. Belys risken för yttre påverkan från olyckor på väg eller
järnväg och föreslå vid behov riskreducerande åtgärder.
Svar:
Områdena i direkt anslutning till Hamnbanan inom Ryaverket nyttjas inte för stadigvarande vistelse. Endast personal på Ryaverket med god kännedom om områdets
geografi och riskerna med den intilliggande järnvägen vistas i dessa områden vid behov
under sitt dagliga arbete. Utifrån Trafikverkets riskutredning anges att riskerna från
Hamnbanan anses små och att inga riskreducerande åtgärder krävs för Ryaverket. I
Göteborgs översiktsplan anges ett minsta skyddsavstånd på 30 m till tät kontorsbebyggelse från spårmitt där transport av farligt gods framförs. Eftersom Ryaverkets
kontorsbebyggelse ligger ca 90 meter från järnvägsspåren anses risken vara tolerabel.
Oljevägen är en primärled för farligt gods och den delsträcka som är relevant i denna
bedömning går norr om Hamnbanan längs området som omfattar Ryaverket. Avståndet
från Oljevägen till tät kontorsbebyggelse där människor vistas stadigvarande på dagtid
är ca 100 m vilket enligt Göteborgs översiktsplan bedöms utgöra fullgott avstånd för att
anse att risken för människors säkerhet och hälsa ska anses vara tolerabel.
Bedömningen är att inga riskreducerande åtgärder anses nödvändiga i dagsläget.
Denna bedömning har utgått ifrån befintliga riskutredningar i området, Göteborgs
översiktsplan och Länsstyrelsen i Västra Götalands riskpolicy. Se hela riskbedömning i
bilaga 11.
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1.7

Naturvårdsverket
1. Tillståndets omfattning behöver anges utifrån den maximala genomsnittliga
veckobelastning som får tas emot i avloppsreningsanläggningen.
Svar:
Gryaab vidhåller att det mest lämpliga är att tillståndets omfattning för Ryaverket
bestäms som en rätt att få ta emot och behandla avloppsvatten motsvarande en
ekvivalent folkmängd om högst 917 000 fysiska personer, inklusive industri och annan
verksamhet som årsmedelvärde. En maximal genomsnittlig veckobelastning (max gvb)
beräknas enligt Naturvårdsverkets vägledning (2017-10-03) utifrån tätbebyggelsens
storlek. Denna bedömning kan sedan användas av Naturvårdsverket vid redovisning
enligt Sveriges avloppsrapportering till EU och kommissionens granskning av
rapportering av belastningen till avloppsreningsanläggningen. Max gvb är viktigt att
beräkna vid beaktande av föreskriften om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6). Max gvb bedöms dock inte som lämplig för att
beskriva ett miljötillstånds omfattning eftersom max gvb inte kontrolleras på sätt att
uppföljning kan ske.
Ryaverket är dimensionerat och konstruerat så att belastningstoppar under ganska
långa perioder inte påverkar anläggningens reningsgrad. Ryaverket har inte heller
någon tydligt markerad säsongsvariation när det gäller inkommande BOD-mängder. De
belastningstoppar som förekommer är utspridda under hela året. Det finns därför inte
heller något miljömässigt motiv att reglera inkommande BOD-belastning på så korta
tidsintervall som en vecka.

2. Det behövs en redovisning av Ryaverkets andel av den antropogena belastningen
över året till berörda vattenförekomster, med avseende på totalkväve, oorganiskt
kväve, ammoniumkväve samt totalfosfor och oorganisk fosfor.
Svar:
IVL har beräknat Ryaverkets andel av antropogen respektive total belastning från
landbaserade källor av totalkväve och totalfosfor, bilaga 12.
Ryaverkets andel av antropogen belastning till Rivö fjorden utgör 25 procent för
totalkväve och 28 procent för totalfosfor.
Hur detta sedan påverkar intilliggande vattenförekomster hänvisas till DHIs spridningsberäkningar i Bilaga M1 till Miljökonsekvensbeskrivningen samt beräkningar av
Ryaverkets andel av totalkväve och totalfosfor vid mätpunkterna Skalkorgarna (Rivö
fjord) och Danafjord (Danafjord), Bilaga M4.
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3. Redovisning av tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av en
utbyggnad för att klara utsläppsvillkor för totalkväve på 6, 4 och 2 mg/l, för totalfosfor
på 0,20, 0,15 och 0,10 mg/l och för ammoniumkväve på 4, 2 och 0,5 mg/l.
Svar:
Se fråga nr 4b från Miljöprövningsdelegationen.

4. Redovisning av förslag till mängdvillkor för årliga utsläpp av totalfosfor och
totalkväve.
Svar:
Att föreskriva mängdvillkor för verksamheten vid Ryaverket får anses olämpligt av flera
anledningar. Förevarande ansökan avser omprövning av en redan befintlig verksamhet
och inte en nyetablering, vilket medför att utrymmet för att göra större förändringar av
verksamheten är begränsade. Vidare råder inte Gryaab ensamt över tillflödet av
spillvatten till reningsverket och kan därmed inte heller fullt ut styra den totala mängden
utsläppt fosfor och kväve. Vidare skulle ett mängdvillkor vara kontraproduktivt ur
miljösynpunkt då det hindrar de berörda kommunerna i Göteborgsregionen att ansluta
ytterligare områden och abonnenter till reningsverket, både vid nybyggnation och av
befintlig bebyggelse, vilken bebyggelse idag betjänas av dåligt fungerande enskilda
avloppsanläggningar och mindre reningsverk. Det skulle då förhindra möjligheten att ta
gamla, enskilda avloppsanläggningar ur drift samt lägga ned äldre och ineffektiva
reningsverk i regionen. Den sammanlagda miljönyttan skulle bli betydligt sämre. Att inte
kunna ansluta nya va-verksamhetsområden till reningsanläggningen skulle också
äventyra hela bostadsbyggnationen och tillväxten i Göteborgsregionen. Ett mängdvillkor
bedöms således totalt sett ge en sämre miljönytta med högre totala utsläpp i regionen
som följd samt medföra betydande negativa konsekvenser för bostadsbyggnationen och
därmed utvecklingen i hela Göteborgsregionen.
Att föreskriva mängdvillkor för avloppsreningsverk är inte heller fast rättspraxis, utan en
bedömning i det enskilda fallet bör ske. Frågan bör i förevarande fall istället hanteras
inom ramen för arbetet med tillskottsvatten, uppströmsarbete och övriga åtgärder. På
sätt som framgår av ansökningshandlingarna bedriver Gryaab och dess ägarkommuner
ett omfattande arbete i denna del som berör hela ledningssystemet. Gryaab har även i
tillståndsansökan föreslagit villkoren 4-6 i denna del.
Det saknas således sakliga skäl för Miljöprövningsdelegationen att föreskriva mängdvillkor för Ryaverket och Gryaab vidhåller att de haltvillkor som föreslagits i ingiven
tillståndsansökan är tillfyllest.
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5. Förslag till prövotidsutredning avseende förekomst av särskilda förorenande ämnen
och eventuella åtgärder med anledning av förmodad, kommande statusklassificering
i detta avseende.
Svar:
I likhet med vad Naturvårdsverket konstaterat i sitt yttrande den 23 november 2017
finns idag ingen klassning av särskilt förorenande ämnen, inklusive PFOS, för de
aktuella vattenförekomsterna och sådan klassning förväntas inte heller komma att ske
inom de närmaste åren, utan tidigast år 2021. Mot bakgrund härav och rådande
kunskapsläge för särskilt förorenande ämnen saknas sakliga skäl eller stöd i miljöbalken
för att föreskriva något prövotidsvillkor i denna del.

1.8

Miljöförvaltningen Göteborg
1. Miljöförvaltningen saknar information om ”Kända föroreningar i mark och
grundvatten på eller i anslutning till den plats som ansökan omfattar”.
Svar:
I samband med ombyggnationer inom Ryaverkets verksamhetsområde har föroreningar
i mark hanterats och verksamhetsutövaren har god kännedom om förhållanden inom
anläggningen. Utredningar har hanterats inom ramen för tillsyn av anläggningen och
kommenteras inte vidare här då verksamheten inte kommer att ta ny mark i anspråk.

2. Av MKB:n framgår slutsatsen att verksamheten inte kommer försämra
förutsättningarna för att uppnå MKN för ekologisk och kemisk ytvattenstatus i de
vattenförekomster som berörs av verksamhetens utsläpp. Förvaltningen anser att
det behövs kompletteringar när det gäller prioriterade ämnen. I underbilaga M8 till
MKB beskrivs den karaktärisering som gjorts av utgående avloppsvatten. Där har
gjorts en jämförelse för tre ämnen (bisfenol A, diklofenak och zink) med vattendirektivets bedömningsgrunder för god vattenstatus. Förvaltningen är av uppfattningen att en bedömning av risk för överskridande av de gränsvärden som anges i Havoch vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19 och HVMS 2015:4) behöver
göras för samtliga analyserade ämnen som finns i mätbara värden. Särskilt viktigt är
det för ämnen som är svårnedbrytbara och bioackumulerbara och förekommer i
höga halter i utgående vatten, tex perflourerade ämnen. Jämförelse behöver göras
med uppmätta värden i recipient och, då gränsvärden finns, även i biota. Om
mätningar saknas i recipient /biota anser förvaltningen vidare att sådana mätningar
behöver genomföras. I de fall koncentrationerna redan når gränsvärdet i recipienten
bör varje utsläpp av svårnedbrytbara ämnen ses som en försämrad förutsättning för
att nå MKN.
Svar:
Se svar 19 och 20 till Miljöprövningsdelegationen samt svar 5 till Naturvårdsverket.
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