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Tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Ryaverkets 
avloppsreningsverk i Göteborgs kommun
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251): 90.10 (B), 90.161 (B)
Maximal genomsnittlig veckobelastning för tätbebyggelsen: 1 300 000 personekvivalenter

Miljöprövningsdelegationens beslut

Tillstånd

Miljöprövningsdelegationen ger Gryaab AB (556137-2177) tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken till Ryaverkets avloppsreningsverk på fastigheterna Rödjan 727:38 och 
Sannegården 734:9 i Göteborgs kommun med tillhörande anläggningar såsom 
ledningar och tunnlar m.m. samt med utsläppspunkt vid Rya Nabbe i Göteborgs 
kommun.

Tillståndet gäller för 

 behandling av avloppsvatten med ett innehåll av föroreningar om högst 
1 850 000 personekvivalenter, som 90-percentil av den under året 
uppmätta maximala genomsnittliga veckobelastningen, där 
1 personekvivalent motsvarar 70 g BOD7/d.

 biologisk behandling av maximalt 25 000 ton externt organiskt icke-
farligt avfall per år.

Tillståndet gäller t.o.m. den 31 december 2036.

Miljökonsekvensbeskrivningen

Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

Villkor för tillståndet

Allmänt
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 

huvudsak i enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna 
och i övrigt åtagit sig i ärendet.

mailto:jan.mattsson@gryaab.se
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Utsläpp till vatten
2. Halten och mängden föroreningar i det samlade avloppsvattenutsläppet 

från reningsverket, dvs. behandlat, delvis behandlat och obehandlat 
avloppsvatten, får inte överskrida följande värden.

Parameter Halt, medelvärde per 
kalenderår samt 
medelvärde för tertial 2

Mängd, rullande 
medelvärde per tre 
kalenderår

BOD7 10 mg/l 1 300 ton/år

Totalfosfor 0,3 mg/l 40 ton/år

Totalkväve 8 mg/l 1 000 ton/år

Drift
3. Avloppsreningsverket ska ständigt drivas så att högsta möjliga 

reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt skäliga insatser.

4. Införande av nya eller ändring av processkemikalier får endast ske efter 
tillsynsmyndighetens medgivande.

5. Vid driftstörningar och underhållsarbeten som kan medföra ökade 
olägenheter för omgivningen ska nödvändiga åtgärder vidtas för att 
begränsa dessa. Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.

6. Verksamhetsutövaren ska fortlöpande se över, underhålla och åtgärda 
tunnelsystemet samt de ledningar och den övriga utrustning på 
ledningsnätet som verksamhetsutövaren har rådighet över i syfte att 
minimera inläckaget av tillskottsvatten samt utsläppen av obehandlat eller 
otillräckligt behandlat avloppsvatten. Som stöd för detta arbete ska en 
aktuell åtgärdsplan finnas och följas. Utöver detta ska verksamhetsutövaren 
kontinuerligt verka för att de anslutna kommunerna vidtar åtgärder på sitt 
ledningsnät i syfte att minimera mängden tillskottsvatten som leds till 
avloppsreningsverket.

Olägenheter för omgivningen
7. Verksamheten ska bedrivas så att besvärande lukt och andra olägenheter 

minimeras. Om olägenheter uppstår i omgivningen till följd av 
verksamheten ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att olägenheterna 
upphör. Åtgärderna ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.

8. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet 
får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än

helgfri måndag–fredag kl. 06.00–18.00 50 dB(A)
nattetid kl. 22.00–06.00 45 dB(A)
övrig tid 45 dB(A)

Begränsningsvärdena ska kontrolleras genom mätning vid bullerkällorna 
(närfältsmätning) och beräkningar eller genom mätning vid berörda 
bostäder (immissionsmätning). Kontroll ska ske när tillsynsmyndigheten 
anser att kontroll är befogad.
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Vid om- och nybyggnation samt utbyte av bullrande utrustning ska 
åtgärder vidtas så att bullerbidraget från berörda anläggningar, utrustning 
m.m. efter genomförda åtgärder inte beräknas bidra till högre ekvivalent 
ljudnivå vid närmaste bostäder än 40 dB(A) nattetid.

Kemikalier och avfall
9. All hantering av kemikalier och annat som innehåller farliga ämnen ska ske 

så att utsläpp till mark, luft eller vatten motverkas. Kemiska produkter och 
farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening 
av mark, vatten och luft inte riskeras.

Flytande kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras invallat på ett 
för ämnet beständigt och tätt underlag. Invallningen ska minst motsvara 
den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga behållares 
volym. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att 
sinsemellan reaktiva föreningar kan sammanblandas.

Vid förvaring utomhus ska skydd finnas mot påkörning och det invallade 
området ska vara skyddat mot nederbörd.

10. Verksamhetsutövaren ska kontinuerligt verka för att industriellt 
avloppsvatten och oönskade ämnen inte tillförs avloppsanläggningen i 
sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion 
nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer i omgivningen och 
recipienten eller så att det påverkar slamkvaliteten. En plan för 
uppströmsarbetet ska finnas och följas.

Biologisk behandling av avfall
11. Avfallsslag enligt bilagan till detta beslut får tas emot och behandlas. 

Andra lättnedbrytbara, pumpbara och icke-farliga organiska avfall får tas 
emot och behandlas endast efter godkännande av tillsynsmyndigheten. 
Dock får matavfall endast tas emot om det före mottagandet eller vid 
Ryaverket genomgått/genomgår hygienisering motsvarande kraven i 
bilaga 4 till SJVFS 2006:84 med uppdateringar. Annat avfall, som omfattas 
av kravet på hygienisering enligt SJVFS 2006:84, än matavfall får inte tas 
emot.

12. Vatten som förorenats av substrat eller slam får inte avledas till 
ledningsnätet för dagvatten.

Slam
13. Överlåtelse av icke-hygieniserat slam till extern anläggning för tillverkning 

av jord- eller jordförbättringsprodukter får endast ske om det är säkerställt 
att den mottagande anläggningen har nödvändiga tillstånd och en fullgod 
hygieniserande behandling.

Utsläpp till luft
14. Rötgas som inte kan nyttiggöras ska facklas.

15. Verksamheten ska bedrivas så att utsläpp av växthusgaser minimeras. 
Verksamhetsutövaren ska genomföra systematisk utsläppskontroll och 
läcksökning. Rutiner för detta ska fastställas i kontrollprogrammet.
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16. Miljöpåverkan från de interna och externa transporterna ska begränsas så 
långt som möjligt. En aktuell handlingsplan för detta ska finnas och följas.

Risker och beredskap
17. En aktuell beredskapsplan för verksamheten ska finnas och följas. 

Beredskapsplanen ska omfatta dokumenterade rutiner och anpassad 
utrustning för hanteringen av risker förknippade med verksamheten.

18. Avloppsreningsverkets byggnader och tekniska utrustning ska senast två år 
från det att tillståndet har tagits i anspråk vara utformade för att klara ett 
skyfall motsvarande minst ett 100-årsregn utan väsentliga störningar. 

Energi
19. Verksamhetsutövaren ska i syfte att hushålla med energi utforma och 

löpande optimera energianvändningen i verksamheten. En aktuell 
energiplan ska finnas och följas.

Kontrollprogram
20. Ett aktuellt kontrollprogram för verksamheten ska finnas och följas. Ett 

förslag på kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex 
månader efter att tillståndet har tagits i anspråk om inte 
tillsynsmyndigheten medger annat.

Övrigt
21. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör så ska en 

avvecklingsplan lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid dessförinnan. 
Avvecklingen av verksamheten ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

22. Verksamhetsutövaren ska utreda och ta fram en handlingsplan för hur 
anläggningen ska anpassas för att i framtiden klara skärpta utsläppsvillkor 
och uppfylla kravet på bästa möjliga teknik samt medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan uppnås. Utredningarna och 
handlingsplanen ska tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten och övriga 
berörda parter samt lämnas in till tillsynsmyndigheten senast fem år efter 
att tillståndet har fått laga kraft. 

Följande utredningar ska göras.

 Alternativa lokaliseringar för avloppsreningsverket och 
utsläppspunkten.

 Utloppstunnelns kapacitet.

 Befolknings- och flödesprognos, förslagsvis fram till 2070.

 Hur utsläppen av organiskt material, näringsämnen och miljögifter 
måste begränsas för att nå en nivå som recipienten klarar, som inte 
medför risk för sänkt status för någon kvalitetsfaktor och som inte 
motverkar att miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan uppnås. 

Följande ska ingå i handlingsplanen.
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 Förslag på möjliga tekniska lösningar, inklusive alternativa ytor för 
dessa, som innebär att kravet på bästa möjliga teknik uppnås och 
att utsläppen begränsas för att nå en nivå som recipienten klarar, 
som inte medför risk för sänkt status hos någon kvalitetsfaktor och 
som inte motverkar att miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan 
uppnås. 

 Beskrivning av miljökonsekvenserna för alternativen samt 
motivering av den teknisk lösning och lokalisering som sökanden 
förordar.

 Genomförandeplan, inklusive tidsplan, för alternativen.

Rätt för tillsynsmyndigheten att besluta om ytterligare villkor

Miljöprövningsdelegationen överlåter åt tillsynsmyndigheten att besluta om 
ytterligare villkor enligt följande. Detta görs med stöd av 22 kap. 25 § tredje 
stycket miljöbalken.

D1. Skyddsåtgärder för att motverka olägenheter i samband med driftstörningar 
och underhållsarbeten (villkor 5).

D2. Skyddsåtgärder för att motverka besvärande lukt och andra olägenheter 
(villkor 7).

D3. Skyddsåtgärder i samband med avveckling av hela eller delar av 
verksamheten (villkor 21).

En prövotid gäller för vissa frågor

Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp avgörandet av vilka 
slutliga villkor som ska gälla för

 anläggningens utsläpp av ammonium/ammoniak, diklofenak, 17-beta-
östradiol, 17-alfa-etinylöstradiol, zink, PBDE och PFOS.

 utsläppen av metangas från slambehandlingen.

Detta görs med stöd av 22 kap. 27 § första stycket miljöbalken.

Verksamhetsutövaren ska under prövotiden genomföra följande utredningar.

U1. Utredning av hur utsläppen kan minskas och vilka åtgärder som krävs för 
att verksamheten inte ska försämra möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten inom utsatt tid i berörda 
vattenförekomster för ammonium/ammoniak, diklofenak, 17-beta-
östradiol, 17-alfa-etinylöstradiol, zink, PBDE och PFOS. Utredningen ska 
resultera i förslag på åtgärder för att minska utsläppen och bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan nås.

U2. Utredning av metangasavgången från lagringen av slam samt hur den 
påverkas av bl.a. utrötningsgraden, uppehållstiden i efterrötkammaren och 
temperaturen i slammet vid lagringen. Metangasavgången ska vid 
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utvärderingen sättas i relation till den totalt producerade mängden metan. 
Utredningen ska resultera i förslag på åtgärder för att minska 
metangasavgången och öka omhändertagandet av gasen.

Redovisning av utredningsuppdragen samt förslag till slutliga villkor ska lämnas 
till Miljöprövningsdelegationen senast tre år efter att tillståndet har tagits i anspråk. 
Om det finns särskilda skäl får tillsynsmyndigheten besluta att redovisningen får 
lämnas vid en senare tidpunkt.

När tillståndet får tas i anspråk

Tillståndet får tas i anspråk när beslutet har fått laga kraft. Tillsynsmyndigheten ska 
meddelas när tillståndet tas i anspråk.

När verksamheten ska ha satts igång (igångsättningstid)

Miljöprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts 
igång, eftersom verksamheten redan pågår.

Tidigare tillstånd återkallas

Miljöprövningsdelegationen återkallar nedanstående tillstånd. Återkallelsen gäller 
från och med att detta beslut har fått laga kraft och det nya tillståndet tagits i 
anspråk. Återkallelsen görs med stöd av 24 kap. 3 § första stycket 6 miljöbalken.

 Koncessionsnämnden för miljöskydds beslut den 23 november 1994 
(nr 157/94, dnr 192-93-94) om tillstånd enligt miljöskyddslagen 
(1969:387) att från Ryaverket genom utloppsledning vid Rya Nabbe släppa 
ut avloppsvatten från Göteborg m.fl. kommuner efter det att avloppsvattnet 
undergått rening, dock inte i de delar som gäller Syrhåla. Samtidigt upphör 
besluten om slutliga villkor, villkorsändring m.m. som hör till det 
återkallade tillståndet att gälla.

 Miljöprövningsdelegationens beslut den 13 december 2018 (dnr 551-
34219-2018) om ändringstillstånd enligt miljöbalken till biologisk 
behandling av organiskt icke-farligt avfall.

Delgivning sker genom kungörelse

Miljöprövningsdelegationen beslutar, med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen 
(2010:1932), att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen 
införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Göteborgs-
Posten.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen och hos kommunkansliet i Göteborgs 
kommun. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Redogörelse för ärendet

Bakgrunden till ansökan

Gryaab AB (sökanden) ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid 
Ryaverkets avloppsreningsverk.

Tidigare tillstånd till verksamheten

Vattendomstolen vid Vänersborgs tingsrätt gav den 6 juli 1976 (dom i mål 
A 37/67) tillstånd enligt vattenlagen (1918:253) till utsläpp av avloppsvatten dels 
från Ryaverket genom utloppsledning vid Rya Nabbe, dels genom bräddavlopp. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd gav den 23 november 1994 (nr 157/94, 
dnr 192-93-94) tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) att från Ryaverket 
genom utloppsledning vid Rya Nabbe släppa ut avloppsvatten från Göteborg m.fl. 
kommuner efter det att avloppsvattnet undergått rening. Tillståndet förenades med 
tio villkor, varav vissa senare ändrats. Tillståndet förenades även med ett antal 
provisoriska föreskrifter, vilka senare ersatts med slutliga villkor som i sin tur 
senare ändrats.

Miljöprövningsdelegationen beslutade den 13 december 2018 (dnr 551-34219-
2018) om ändring av tillståndet. Ändringstillståndet gäller t.o.m. den 31 december 
2023 och medger biologisk behandling av högst 25 000 ton externt organiskt icke-
farligt avfall per år.

För verksamheten vid Ryaverket gäller i dag följande slutliga villkor.

Koncessionsnämndens beslut den 23 november 1994 (dnr 192-93-94) samt den 
20 december 1996 (dnr 192-93-94).

1. Om inte annat framgår av beslutet ska verksamheten drivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i ärendet. 

2. Utbyggnaden ska vara avslutad före den 1 april 1998.

3. Byte av fällningskemikalie får ske endast efter godkännande av 
tillsynsmyndigheten. 

4. [Upphävt genom Miljödomstolens dom den 26 juni 2001 i mål nr M 247-99 och 
M 145-00]

5. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen av verket ska bolaget vidta åtgärder för 
att minska utsläppen av luktande ämnen.

6. Buller från anläggningarna ska begränsas så att verksamheten inte ger upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än
- 50 dB(A) dagtid (kl. 07.00–18.00)
- 45 dB(A) kvällstid (kl. 18.00–22.00)
- 40 dB(A) övrig tid

7. Bolaget ska verka för att en annan avsättning av slammet kommer till stånd än 
deponering vid Syrhåla. Resultatet av detta arbete ska årligen redovisas till 
Länsstyrelsen.

8. Gas som uppkommer i bergrummet ska samlas upp och förbrännas.

9. Lakvatten från bergrummet ska återledas till Ryaverket.
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10. Utsläppet av kväveoxider från förbränning av rötgasen får som riktvärde vid 
besiktning inte överskrida 0,10 g NOx/MJ. Om värdet överskrids vid besiktningens 
början, får besiktningen inte avslutas förrän utrustningen injusterats så att värdet 
kan klaras.

Miljödomstolens dom den 26 juni 2001 i mål nr M 247-99 och M 145-00, 
Miljööverdomstolens dom den 18 februari 2003 i mål nr M 5694-01, och 
Miljöprövningsdelegationens beslut den 18 april 2006 (dnr 551-33787-2005).

1. Resthalterna av totalfosfor i det samlade avloppsvattnet från Ryaverket får inte 
överstiga följande medelvärden.

Till och med år 2009

Gränsvärde 0,4 mg/l per kalenderår
Riktvärde 0,4 mg/l under tremånadersperioderna 

mars–maj och juni–augusti

Från och med år 2010

Gränsvärde 0,4 mg/l per kalenderår
Riktvärde 0,3 mg/l per kalenderår
Riktvärde 0,3 mg/l under tremånadersperioderna 
mars–maj och juni–augusti

2. Resthalterna av totalkväve i det samlade avloppsvattnet från Ryaverket får som 
riktvärde och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l.

3. Resthalterna av organiskt material i det samlade avloppsvattnet från Ryaverket får 
som gränsvärde och årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l BOD7.

4. Avloppsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt 
uppnås med tekniskt-ekonomiskt rimliga insatser.

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

Miljöprövningsdelegationens beslut om ändringstillstånd den 13 december 2018 (dnr 551-
34219-2018).

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 
enlighet med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit 
sig i ärendet.

2. Vid anläggningen får endast avfallsslag enligt bilagan till detta beslut tas emot och 
behandlas. Andra lättnedbrytbara, pumpbara och icke-farliga organiska avfallsslag 
får dock tas emot efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

3. Verksamheten ska utformas och bedrivas så att utsläppen av växthusgaser från 
anläggningen minimeras.

4. Rötgas som inte kan nyttiggöras ska facklas.

5. Verksamheten ska bedrivas så att besvärande lukt, buller och andra olägenheter 
minimeras. Om störande lukt eller andra olägenheter uppstår i omgivningen till 
följd av verksamheten så ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att 
olägenheterna upphör.

6. Vatten som förorenats av substrat eller slam får inte avledas till ledningsnätet för 
dagvatten.
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Sökandens samråd med myndigheter och enskilda

Samråd om verksamhetens inverkan på omgivningen har skett enligt 6 kap. 
miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018. Verksamheten ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 3 § förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar.

Hur ansökan har handlagts

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen 
den 7 september 2017. Efter kompletteringar har ansökan kungjorts i Göteborgs-
Posten och remitterats till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Länsstyrelsen, miljönämnderna respektive huvudmannen för VA-verksamheten i 
Göteborgs, Ale, Härryda, Kungälvs, Lerums, Mölndals och Partille kommuner, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Transportstyrelsen 
samt Räddningstjänsten i Storgöteborg. Sökanden har fått tillfälle att bemöta de 
yttranden som har kommit in.

Hur verksamheten klassificeras

Verksamheten klassificeras enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med 
verksamhetskoderna

 90.10 (B) avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten 
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter

 90.161 (B) behandling av icke-farligt avfall genom biologisk 
behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 
18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk 
nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 
500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

Vad ansökan avser
Sökanden ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Ryaverket 
med tillhörande anläggningar såsom ledningar, tunnlar m.m. Sökanden yrkar på 
tillstånd till att

– att ta emot och behandla avloppsvatten från tätbebyggelse motsvarande en 
ekvivalent folkmängd om högst 917 000 fysiska personer, inklusive 
industri och annan verksamhet.

– att ta emot och biologiskt behandla (röta) maximalt 25 000 ton externt 
organiskt icke-farligt avfall per år.

– att släppa ut det behandlade avloppsvattnet vid Rya Nabbe.
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Sökandens slutliga förslag till villkor för verksamheten
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 

angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat 
framgår av övriga villkor.

2. (2 a)

Utgående behandlat avloppsvattnet får som begränsningsvärde högst innehålla 
följande halter med avseende på BOD7, totalfosfor (Ptot) samt totalkväve (Ntot) som 
medelvärde för kalenderår:

BOD7 10 mg/l
Ptot 0,3 mg/l
Ntot 8 mg/l

I utgående vatten från reningsverket inkluderas allt avloppsvatten som tillförs 
Ryaverket.

(2 b)

Maximal utsläppt mängd föroreningar i utgående behandlat avloppsvatten får som 
begränsningsvärde inte överstiga följande värden räknat som löpande 
kalenderårsmedelvärde under tre år:

BOD7 1 300 ton/år
Ptot 40 ton/år
Ntot 1 000 ton/år

I utgående vatten från reningsverket inkluderas allt avloppsvatten som tillförs 
Ryaverket.

3. Vid haveri eller omfattande ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att 
avloppsreningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift ska åtgärder vidtas 
för att begränsa föroreningsutsläppen. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten.

4. Gryaab ska i skälig utsträckning verka för att åtgärder vidtas för att minska 
mängden tillskottsvatten som leds till reningsverket.

5. Gryaabs uppströmsarbete ska syfta till att industriellt avloppsvatten, samt att 
avloppsvatten från övriga anslutna verksamheter, inklusive externslam, inte får 
tillföras avloppsanläggningen i sådan mängd eller vara av sådan beskaffenhet att 
anläggningens funktion nedsätts eller olägenheter uppkommer för avloppsslammet 
eller recipienten eller omgivningen i övrigt.

6. Gryaab ska årligen i miljörapporten lämna redovisning till tillsynsmyndigheten om 
hur uppströmsarbetet har bedrivits och vilka förbättringar som åstadkommits.

7. Om besvärande lukt uppkommer i omgivningen på grund av verksamheten ska 
Gryaab vidta luktbegränsande åtgärder i samråd med tillsynsmyndigheten.

8. Vid överproduktion av gas eller vid problem hos mottagaren ska gasen facklas.

9. Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostäder än följande:

50 dB(A) dagtid (kl. 06-18).
45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl. 06-18).
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45 dB(A) samtliga dygn nattetid dagtid (kl. 22-06).

Maximala ljudnivåer, 55 dBA, bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än vid 
enstaka tillfällen.

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att lämna dispens från ovanstående 
bullernivåer under särskilda förhållanden.

10. Vid ändring av processkemikalier eller införande av nya processkemikalier ska 
tillsynsmyndigheten informeras.

11. Kemiska produkter ska förvaras inom invallning eller annat skydd som ger 
likvärdig skyddsnivå. För förvaring av flytande kemiska produkter ska 
invallningen rymma den inom invallningen förvarade största behållarens volym 
plus 10 procent av övrig lagrad volym som lagras inom invallningen eller att 
produkten vid ett eventuellt läckage tillförs reningsprocessen.

Undantag från detta villkor utgör kemisk produkt som används i mindre mängd i 
direkt anslutning till förbrukningsstället. Förvaringsplatser ska vara tydligt 
skyltade.

Vid förvaring utomhus ska det invallade området vara skyddat mot nederbörd.

12. För biologisk behandling av externt, organiskt avfall får endast avfallsslag angivna 
i bilagd förteckning (bilaga 1) tas emot och behandlas. Andra lättnedbrytbara 
organiska avfallsslag får tas emot efter godkännande av tillsynsmyndigheten.

13. Det ska finnas en beredskapsplan, nödvändiga rutiner och utrustning för 
riskhantering vid underhålls- och driftstopp och olyckor inklusive utrustning för 
att minimera risken för läckage vid hantering av kemiska produkter.

14. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas.

15. Verksamhetsutövaren ska i syfte att hushålla med energi utforma och löpande 
optimera energianvändningen i verksamheten. Energiaspekten ska beaktas vid t.ex. 
val av pumpar, fläktar och annan utrustning samt vid översyn av underhålls- och 
driftrutiner för verksamheten.

Sökandens förslag till utredningsföreskrift
U0. Sökanden föreslår att Miljöprövningsdelegationen ska besluta att miljötillståndet 

ska inkludera ett utredningsvillkor, där utredningen lämnas in 5 år efter att 
miljötillståndet har vunnit laga kraft. De handlingar som ska ingå i redovisningen 
är:

Ärendeberedning, inklusive utredningar avseende:

lokalisering

utloppstunnelns kapacitet

befolkningsprognos

flödesprognoser

recipientmätningar och utredningar av prioriterade och särskilt förorenande 
ämnen, syrgashalter i bottenvattnet, näringsämnen och växtplankton i ytvattnet

redovisning av bästa möjliga teknik inom den utpekade lokaliseringen

möjligheter till etappvis uppbyggnad utifrån vad som är angeläget utifrån 
recipienten och genomförd hållbarhetsanalys
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förslag till utsläppsnivåer med hänsyn till de olika aspekter som framkommit i 
utredningarna.

Programhandling:

a) Förslag på kompletterande reningsteknik

i. process och

ii. fysisk utformning

b) Beskrivning av miljökonsekvenser av utökad process

c) Genomförandeplan

i. tidsplan

ii. organisation

iii. kostnadskalkyl

iv. underlag för fortsatt projektering

Sökandens beskrivning av verksamheten

Om sökanden

Gryaab AB är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Ale, Göteborgs, Härryda, 
Kungälvs, Lerums, Mölndals och Partille kommuner. Bolagets huvuduppgift är att 
i Ryaverket behandla avloppsvatten från tätbebyggelse i ägarkommunerna.

Befintlig verksamhet

Belastning
År 2015 var ca 740 000 fysiska personer anslutna till Ryaverket. Den totala 
belastningen av personer, industri och andra verksamheter motsvarade 
ca 810 000 personekvivalenter.

Det inkommande flödet var 135 miljoner kubikmeter per år som medelvärde för 
perioden 2010–2015.

Tunnlar och ledningar
Sökanden äger ca 12 km ledningar samt ca 118 km bergtunnlar, vilka samlar upp 
avloppsvatten från de anslutna ägarkommunernas ledningsnät.

Avloppsvattenbehandling
Vattnet renas mekaniskt, fysikaliskt, biologiskt och kemiskt. Den mekaniska och 
fysikaliska reningen omfattar grovgaller, sandfång, fingaller och försedimentering. 
Den biologiska och kemiska reningen sker med aktivslam, biobäddar, 
efterdenitrifikation och skivfilter. Som fällningsmedel används järnsulfat och som 
extra kolkälla metanol.

Drygt hälften av det inkommande vattnet består av tillskottsvatten. Det 
inkommande flödet är i medeltal ca 4,4 m3/s. Flöden över 8–9 m3/s leds förbi den 
ordinarie kemisk/biologiska reningen och behandlas kemiskt genom direktfällning 
med polyaluminiumklorid och polymer. Direktfällningens kapacitet är upp till 
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5 m3/s. År 2013–2015 direktfälldes 4,4 % av inflödet, medan 0,5 % av inflödet 
endast renades mekaniskt.

Slambehandling
Slambehandlingen omfattar förtjockning, mesofil rötning, efterrötning och 
slamavvattning i skruvpressar. Rötgasen uppgraderas till fordonsgas i Göteborg 
Energis regi. Det avvattnade slammet mellanlagras på Ryaverket i upp till tolv 
dygn. Sedan används det antingen inom jordbruket i enlighet med riktlinjerna i 
kvalitetssystemet Revaq eller för jordtillverkning. Målsättningen är att successivt 
öka mängden slam till jordbruket. År 2016 återfördes ca 45 % till odlad mark. 

Externslam från slutna tankar, trekammarbrunnar och minireningsverk tas emot. 
Ryaverket tar även emot externt organiskt icke-farligt avfall för samrötning med 
avloppsslammet. Avfallet består dels av fett från fettavskiljare hos storkök, 
restauranger, personalmatsalar m.m., dels av organiskt material som uppkommer 
p.g.a. produktion, spill och produktionsstörningar från livsmedelsindustri, 
restauranger och storkök, förutsatt att det inte klassas som animaliska biprodukter. 
De avfallstyper som kan komma att tas redovisas i bilagan till detta beslut.

Tillståndet från 1994 omfattar även ett bergrumsförvar för slam i Syrhåla. 
Verksamheten i Syrhåla omfattar dels deponering och dels gashantering. Sökanden 
har påbörjat arbetet med att avsluta deponiverksamheten och avser överlåta 
bergrummet till en annan aktör. 

Utsläppspunkten
Det renade avloppsvattnet leds ut vid Rya Nabbe i Göta älv, ca 850 m väster om 
Älvsborgsbron på ca 1–3 m djup. Koordinaterna för utsläppspunkten är 
N 6 398 389, E 314 438 i Sweref99TM.

Ansökt verksamhet

Belastning
Den totala anslutningen till Ryaverket, inklusive industri och andra verksamheter, 
bedöms 2030 vara 917 000 personer. Tillförseln av externslam och organiskt avfall 
bedöms fortsätta i ungefär samma omfattning som i dag. Det inkommande flödet 
förväntas 2030 vara 117–154 miljoner kubikmeter per år. Det lägre värdet gäller 
om mängden tillskottsvatten minskar jämfört med i dag. Det högre värdet gäller om 
den nuvarande trenden med ökande mängder tillskottsvatten kvarstår.

Planerade underhålls- och utbyggnadsåtgärder
Verksamheten kommer i stort sett att fortsätta som i dag, men vissa förändringar 
pågår eller planeras. För att förstärka kvävereningen byggs en efternitrifikation 
(MBBR) och rejektvattenrening (MBBR och anammox). Ny ventilation ska 
installeras i inloppstunneln. Tre större underhållsinsatser planeras fram till 2025, 
nämligen ombyggnad av luftningen och omrörningen i aktivslamanläggningen, 
åtgärder i biobäddarna samt förbättringar av vissa betongkonstruktioner. Arbetet 
med att minska mängden tillskottsvatten kommer att fortsätta.

Utsläpp till vatten
Verksamhetens utsläpp till vatten redovisas i Tabell 1. 
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Tabell 1. Verksamhetens utsläpp till vatten

Parameter Enhet Nuvarande 
utsläpp (medel 
2013–2016)

Nollalternativet 
(framtida utsläpp 
vid medelflöde och 
nuvarande 
utsläppskrav)

Ansökt verksamhet 
(framtida utsläpp 
vid högflöde och 
yrkade 
utsläppskrav)

BOD7 ton/år 1 110 1 360 1 540

mg/l 8 10 10

tot-P ton/år 26 54 46

mg/l 0,2 0,4 0,3

NH4-N ton/år 780 820 620

mg/l 6 6 4*

tot-N ton/år 1 100 1 360 1 230

mg/l 8 10 8

Flöde m3/d 362 000 373 000 422 000
*) Förväntad utsläppshalt (inget yrkat utsläppskrav)

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll

Lokaliseringen inklusive planförhållandena
Ryaverket ligger sedan 1972 på Hisingen på fastigheterna Göteborg Rödjan 727:38 
och Sannegården 734:9. Sökanden har även ledningar och bergtunnlar utanför 
fastighetsgränserna. Reningsverket omges i huvudsak av industrier. De närmaste 
bostadsområdena ligger 300–450 m från anläggningen. Samtliga har en större 
trafikled (Älvsborgsbron) mellan sig och Ryaverket. Väster om Ryaverket ligger 
naturreservatet Rya skog. Verksamheten ligger inom detaljplanelagt område. Den 
ansökta verksamheten är förenlig med de gällande planförhållandena.

Alternativ
Nollalternativet beskriver konsekvenserna om inget nytt tillstånd lämnas.

Sökanden redovisar alternativa lokaliseringar för avloppsreningsverket, alternativt 
för nya anläggningsdelar, men menar att några sådana inte kan tas i drift före 2030. 
Sökanden har även utrett alternativa utsläppspunkter.

Påverkan på riksintressen, skyddade områden m.m.
Väster om utsläppspunkten ligger Natura 2000-området Torsviken. Norr om 
utsläppspunkten återfinns Natura 2000-områdena Nordre älvs estuarium och 
Sälöfjorden. Den ansökta verksamheten bedöms inte på ett betydande sätt försvåra 
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-områdena. Enligt 
spridningsberäkningen når vattnet från Ryaverket visserligen Torsvikens 
Natura 2000-område, men området kommer inte att utsättas för någon betydande 
påverkan och förhållandena för fågellivet kommer inte försämras. Vattnet från 
Ryaverket når inte upp till Natura 2000-området Nordre Älvs estuarium i sådana 
koncentrationer att vattenkvaliteten påverkas. 

Sökanden bedömer att den ansökta verksamheten inte kommer att påverka 
friluftslivet eller badvattenkvaliteten i området. Den kommer inte heller påverka 
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riksintresset för naturvården, naturreservaten Vinga, Galterö och Ersdalen, 
riksintresset för friluftslivet eller totalförsvaret, eller kulturintresset.

Den ansökta verksamhetens konsekvenser för kultur- och naturmiljön bedöms vara 
obetydliga. Rya skog påverkas av all verksamhet i dess närhet och kan inte 
bedömas för Ryaverket enskilt.

Utsläpp till vatten

Spridningsberäkning
Det renade avloppsvattnet från Ryaverket följer främst den norra kuststräckan ut 
från älvmynningen och går norrut genom Björköfjorden och Stora Kalvsund. 

För att uppskatta det största möjliga utbredningsområdet för kväve och fosfor från 
Ryaverket har två metoder använts. Dels har medelutbredningen räknats fram för 
den månad då utbredningen är som störst. Dels har det maximala 
utbredningsområdet under samma period tagits fram. År 2014 har valts som 
modelleringsår. Beräkningarna avseende medelutbredningen visar att Ryaverkets 
påverkansområde för totalkväve omfattar Rivö fjord, Dana fjord och Björköfjorden 
och för fosfor de inre norra delarna av Rivö fjord. Beräkningarna avseende det 
maximala utbredningsområdet (det område där halterna varit förhöjda med minst 
en standardavvikelse under minst två dygn sammanlagt) visar att 
utbredningsområdet för kväve omfattar Rivö fjord, Asperöfjorden, Danafjord, 
Björköfjorden och Stora Kalvsund. För totalfosfor håller sig det största 
utbredningsområdet i norra delen av Rivö fjord.

En framtidsprognos med scenarier för belastningen på verket 2030 visar att 
storleken på påverkansområdet kommer att minska för totalkväve och öka något 
för totalfosfor.

Klassificering av ekologisk status

Näringsämnen
Den sammanvägda ekologiska statusen för näringsämnen är måttlig för Rivö fjord, 
god för Danafjord och Stora Kalvsund, samt måttlig för Asperöfjorden och 
Björköfjorden.

Syre
Syrehalten i bottenvattnet motsvarar god eller hög status inom samtliga fem 
aktuella vattenförekomster baserat på data mellan 2012 och 2016.

Växtplankton
I Rivö fjord är statusen för växtplankton otillfredsställande, medan den är hög i 
Danafjord och Stora Kalvsund och god i Björköfjorden.

Fintrådiga alger 
Täckningsgraden av fintrådiga alger är mindre än 5 % i större delen av recipientens 
grundområden. Det finns dock ansamlingar av fintrådiga alger i några skyddade 
grunda vikar i sundet mellan Öckerö och Hönö, i Björköfjorden och i norra Rivö 
fjord. Situationen där har försämrats något på senare år. Inom dessa grunda vikar är 
störningen liten (25 % täckning av botten), vilket innebär att känsliga arter är 
påverkade men att andra arter kan upprätthålla systemets funktion, alternativt 



Beslut Diarienummer Sida
2020-01-29 551-29583-2017 17(47)

måttlig (50 % täckning av botten), vilket innebär att ekosystemets struktur och 
funktion har förändrats.

Makroalger
Vattenförekomsterna är inte statusklassade med avseende på makroalger eftersom 
data saknas. Sökanden har undersökt makroalger sommaren 2016 (ett år), varvid 
statusen varit god i alla vattenförekomster utom Danafjord, som hade hög status. 

Bottenfauna
Statusen för bottenfauna är klassad till måttlig för samtliga fem vattenförekomster. 
Klassningen grundar sig på mätdata från Danafjord samt en expertbedömning. 
Sökanden har låtit genomföra egna mätningar under maj–juni 2016. Resultatet blev 
måttlig status i Danafjord, Stora Kalvsund och Björköfjorden och 
otillfredsställande status i Rivö fjord och Asperöfjorden. Med mätmetoden 
sedimentprofilkamera får både Rivö fjord och Asperöfjorden måttlig status. 

Särskilt förorenande ämnen
Vattenmyndigheten har inte klassificerat de berörda vattenförekomsterna med 
avseende på särskilt förorenande ämnen på grund av att mätdata saknas.

Klassificering av kemisk ytvattenstatus
Vattenförekomsterna uppnår inte god kemisk ytvattenstatus. Skälet är höga halter 
av flamskyddsmedlet bromerade difenyleter (PBDE) i tånglake, höga halter av 
kvicksilver (Hg) i fisk samt höga halter av tributyltenn (TBT) i sedimenten. Stora 
Kalvsund omfattas inte av klassningen avseende TBT. Miljökvalitetsnormen är god 
kemisk ytvattenstatus med undantag av mindre stränga krav för bromerad 
difenyleter (PBDE) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. 

Miljökvalitetsnormer
Generellt gäller att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk status och att 
statusen inte får försämras fram till 2027. I Rivö fjord gäller dock ett mindre 
strängt krav p.g.a. påverkan från hamnverksamhet. Vattenförekomsten ska uppnå 
måttlig ekologisk status till 2027. Alla kvalitetsfaktorer vars status inte direkt kan 
kopplas till hamnverksamhet och farleder ska dock uppnå god ekologisk status 
2027. Stora delar av Rivö fjord påverkas inte av hamnverksamhet.

Sökandens bedömning av verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna
Sökanden bedömer att Ryaverkets utsläpp till vatten av näringsämnen, organisk 
substans och mikroföroreningar/läkemedelsrester inte kommer att ändras så att 
förutsättningarna för att uppnå miljömålen och miljökvalitetsnormerna försämras. 
Utsläppen av fosfor från Ryaverket saknar betydelse för koncentrationen i 
recipienten. Trots minskade utsläpp under en följd av år har inte koncentrationen 
minskat. Påverkan på recipienten bedöms vara acceptabel.

Analysresultat från olika provtagningskampanjer vid Ryaverket samt 
spridningsberäkningar indikerar att Ryaverkets utsläpp av ammoniak, bisfenol A 
samt läkemedlen östradiol och diklofenak riskerar att påverka statusen i nordöstra 
Rivöfjord samt att ammoniak riskerar att påverka klassningen vid Skalkorgarna. 
Av de prioriterade ämnena indikerar spridningsberäkningarna att PFOS riskerar att 
påverka statusen i nordöstra Rivöfjorden och vid Skalkorgarna. Sökanden bedriver 
ett aktivt uppströmsarbete och har som mål att därigenom bidra till att tillförseln av 
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särskilt förorenande ämnen samt prioriterade ämnen till reningsverket minskar och 
att miljökvalitetsnormerna för kemisk ytvattenstatus kan uppnås.

Utsläpp till luft
Konsekvenserna av den ansökta verksamhetens utsläpp till luft är små jämfört med 
nollalternativet. 

Transporter
Den ansökta verksamheten kommer att medföra en viss ökning av antalet tunga 
transporter i området (från dagens ca 5 000 per år till ca 6 300 per år), vilket kan ge 
en måttlig lokal påverkan. Sökanden ställer krav på transporterna av slam enligt 
Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader överenskomna mellan 
Göteborgs, Malmö och Stockholms stad samt Trafikverket 2011-07-01. Antalet 
transporter är litet i förhållande till den totala trafikintensiteten på närliggande 
infrastruktur. Transporterna ger enligt sökandens beräkningar ett mycket litet 
haltbidrag av både kvävedioxid och partiklar och bedöms inte försämra 
möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. Konsekvenserna på 
luftmiljön bedöms bli små.

Buller
Ryaverkets bidrag till buller överskrider nattetid Naturvårdsverkets riktlinjer, 
40 dB(A), vid några av de närmaste bostäderna, främst p.g.a. vattenbrus. 
Ryaverkets bidrag är upp till 45 dB(A) vid dessa bostäder. Det är dock obetydligt i 
förhållande till den totala bullersituationen, som domineras av vägtrafikbuller. Att 
åtgärda Ryaverkets bidrag skulle medföra negativa konsekvenser för anläggningens 
drift, höga kostnader och byggnadstekniskt svåra konstruktioner. Den ansökta 
verksamheten medför ingen förändrad bullersituation jämfört med nollalternativet. 
Inga höga momentana ljud antas förekomma från verksamheten.

I Rya skog kan Ryaverkets bullerpåverkan inte bestämmas, eftersom den uppmätta 
bakgrundsljudnivån indikerar ljudnivåer över 50 dB(A) från andra verksamheter 
och då framför allt hamnen och vägtrafik.

Den ansökta verksamheten kommer att medföra fler transporter än nollalternativet, 
men konsekvenserna av detta bedöms vara små.

Hushållning med naturresurser
Förbrukningen av kemikalier och energi kommer att öka. Den ansökta 
verksamheten bedöms dock ha en positiv påverkan på hushållningen med 
naturresurser tack vare en ökad gasproduktion. Konsekvenserna bedöms vara små 
jämfört med nollalternativet.

Klimat
Ryaverket ligger inom ett område med liten risk för översvämning vid skyfall, 
extremt högvatten och stigande havsnivå.

Med nollalternativet upphör behandlingen av externt organiskt avfall. Därmed 
minskar utsläppen av växthusgaser något men samtidigt minskar produktionen av 
biogas, som ersätter fossila bränslen. Ur klimatsynpunkt överväger den positiva 
effekten av produktionen av biogas. 



Beslut Diarienummer Sida
2020-01-29 551-29583-2017 19(47)

Konsekvenserna av den ansökta verksamheten vad gäller klimatet är positiva och 
bedöms vara små jämfört med nollalternativet.

Risk och säkerhet
Under ordinarie arbetstid övervakas och styrs processen av kontrollrumsingenjörer. 
Övrig tid larmas driftberedskapen via en SMS-/minicall-tjänst. Vid strömavbrott 
kan inloppspumparna och annan favoriserad utrustning drivas med reservkraft 
(dieseldrivna generatorer). Riskanalyser görs fortlöpande. Krisövningar genomförs 
regelbundet. Den ansökta verksamhetens konsekvenser vad gäller risk och säkerhet 
är direkt jämförbara med nollalternativet och bedöms vara obetydliga.

Miljömål
Den ansökta verksamheten bedöms inte motverka eller försämra möjligheterna att 
nå de globala, nationella eller lokala miljömålen.

Yttranden i sammanfattning

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets yrkanden
Naturvårdsverket yrkar att

1. tillståndets omfattning preciseras utifrån den maximala genomsnittliga 
veckobelastning (max GVB) som får tas emot.

2. tillståndet tidsbegränsas till tolv år från lagakraftvunnet beslut.

3. följande begränsningsvärden ska gälla som villkor för utsläppet.

a) Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning 
(BOD7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 10 mg/l.

b) Resthalten av totalfosfor får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 
0,3 mg/l.

c) Resthalten av totalkväve får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 
8 mg/l.

Utsläppsvillkoren ska gälla för det sammanlagda flödet av både fullständigt 
renat och bräddat/förbilett avloppsvatten inom 
avloppsreningsanläggningen.

4. Ryaverkets bidrag till förekomst och koncentrationer i vattenförekomsten 
av ammonium/ammoniak, bisfenol A, diklofenak, 17-beta-östradiol och 
PFOS ska utredas, med hänsyn tagen till en eventuell delning av 
vattenförekomsten Rivö fjord. Om utsläppet riskerar att bidra till att en 
miljökvalitetsnormerna för kemisk eller ekologisk status inte kan följas, 
eller att de koncentrationer som anges i bilaga 5, tabell 1, kap. 4.2 till 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten överskrids, ska 
utredningen även omfatta redovisning av möjliga åtgärder för att minska 
utsläppen och kostnader för sådana åtgärder. Utredningen ska även omfatta 
en analys av om framtida belastningsökningar riskerar att leda till en 
försämring av status eller ökning av koncentrationerna av de nämnda 
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ämnena i vattenförekomsten. Utredningen ska redovisas två år efter att 
beslutet har vunnit laga kraft.

Tillståndets omfattning
Det behöver finnas en begränsning som är anpassad till praxis för hur den 
tillståndsgivna belastningen (eller reningsverkets kapacitet) ska redovisas till EU-
kommissionen enligt avloppsdirektivet. I det sammanhanget är det av betydelse att 
skilja på två närliggande faktorer: tätbebyggelsens storlek respektive 
reningsverkets tillståndsgivna belastning (att jämföra med EU-praxis avseende 
organic design capacity eller dimensionerande kapacitet). Båda uttrycks genom 
begreppet max GVB men har olika principiell innebörd.

Tätbebyggelsens max GVB är den beräknade belastning som uppkommer i den 
aktuella tätbebyggelsen, inklusive permanentboende, fritidsboende, industri, annan 
verksamhet och viss marginal för förutsebar belastningsökning på några års sikt. 

Avloppsdirektivets utsläppskrav knyts bl.a. till storleken på tätbebyggelsen, vilken 
ska uttryckas som max GVB. I EU-vägledning1 och i EU-rapportering utgår 
tillämpade belastningsparametrar för reningsverket från samma syfte, nämligen att 
fånga upp den mest högbelastade veckan. Tillståndet bör därför, i vart fall som en 
del, ange reningsverkets tillståndsgivna belastning uttryckt i max GVB. Den 
tillståndsgivna belastningen ska vara tillräckligt stor för att inrymma 
tätbebyggelsens max GVB. Den verkliga, fysiska kapaciteten kan vara större än så, 
men inte mindre.

Sökanden har beräknat en max GVB enligt Naturvårdsverkets vägledning (2017-
10-03), vilken används i Sveriges rapportering till EU. Naturvårdsverket vill betona 
att denna uppgift om tätbebyggelsens storlek inte är identisk med 
avloppsreningsanläggningens tillståndsgivna belastning.

Tidsbegränsning av tillståndet
Tillståndsansökan syftar snarast till att konsolidera verksamheten i ett tillstånd som 
omfattar de förbättringsåtgärder och den ökade prestanda som har åstadkommits 
under en följd av år. Den syftar inte till att utgöra det omtag som skulle behövas för 
att möjliggöra en fullödig prövning av verksamheten enligt miljöbalkens 
hänsynsregler inklusive bästa möjliga teknik. En ytterligare ombyggnad förutsätter 
tillgång till ny mark, vilket är en fråga som återstår att säkerställa.

Då verksamheten drivs med stöd av ett grundtillstånd från Koncessionsnämnden 
för miljöskydd från 1994 och en rad kompletterande beslut ser Naturvårdsverket ett 
egenvärde i att verksamheten får ett nytt miljöbalkstillstånd. Sökandens förslag till 
utsläppsvillkor innebär en viss skärpning i förhållande till det nu gällande 
tillståndet. Av dessa skäl motsätter sig Naturvårdsverket inte att tillstånd lämnas 
med de yrkade utsläppsvillkoren, under förutsättning att tillståndet tidsbegränsas.

Även med ett tidsbegränsat tillstånd krävs en bedömning av om verksamheten är 
förenlig med kravet enligt artikel 4.1 a i ramdirektivet för vatten2, dvs. att den 
ansökta verksamheten inte får bidra till att ytvattenstatusen försämras (icke-
försämringskravet). I kompletteringshandlingen redovisar sökanden att det inte 

1 Terms and Definitions of the Urban Waste Treatment Directive 91/271/EEC, avsnitt 4.2
2 Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
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finns risk för en statusförsämring för parametrarna kväve och fosfor. Uppgifterna i 
ansökan om beräknade utsläpp av kväve och fosfor med olika antaganden är 
svåröverskådliga och möjligen inte helt konsistenta. Naturvårdsverket har svårt att 
ta ställning till om verksamheten på sikt riskerar att innebära en försämring av 
vattenförekomstens status, framför allt med avseende på fosfor och kväve. 
Naturvårdsverket förutsätter att Miljöprövningsdelegationen prövar ansökan i 
förhållande till icke-försämringskravet.

Sammantaget anser Naturvårdsverket att det visserligen är angeläget att 
verksamheten redan nu får ett nytt miljöbalkstillstånd, men att det behövs en ny 
tillståndsprövning i en nära framtid. Naturvårdsverket anser att en tidsbegränsning 
om tolv år är lämplig.

Utredningsvillkor för vissa ämnen
Av ansökan framgår att utsläppet av vissa ämnen, från enbart Ryaverket, med 
hänsyn tagen till utspädningsförhållandena, riskerar att bidra till att 
koncentrationerna av ammonium/ammoniak, bisfenol A och 
läkemedelssubstanserna diklofenak samt 17-beta-östradiaol överskrider de halter 
som regleras i bilaga 5, tabell 1, kap. 4.2 till Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormerna 
avseende ytvatten. Vidare framgår att miljökvalitetsnormen för PFOS riskerar att 
påverkas. Naturvårdsverket ser det som en rimlig utgångspunkt att i samband med 
det tidsbegränsade tillståndet föreskriva om utredningsvillkor för de angivna 
ämnena, för att i god tid innan en ny tillståndsansökan lämnas in inhämta kunskap 
om utsläppen, eventuella åtgärder och åtgärdskostnader. Det är rimligt att i vart fall 
utreda förutsättningarna för att installera läkemedelsrening, som redan är en 
tillgänglig teknik.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens övergripande bedömning
De yrkade villkoren avseende utsläppet till vatten är mildare än vad som bör kunna 
klaras vid ett avloppsreningsverk av denna storlek om bästa tillgängliga teknik 
tillämpas. För att sänka utsläppshalterna och uppfylla miljöbalkens krav på bästa 
tillgängliga teknik måste avloppsreningsverket byggas ut i en omfattning som inte 
är möjlig inom dess nuvarande område. Verkets lokalisering är därmed inte 
långsiktigt hållbar.

Länsstyrelsen bedömer att den ansökta verksamheten, med de yrkade 
utsläppsvillkoren (10 mg/l BOD7, 8 mg/l tot-N och 0,3 mg/l tot-P), dels innebär att 
möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för ytvatten i Rivö fjord nord 
äventyras och dels riskerar att leda till en sänkt status för kvalitetsfaktorerna 
växtplankton, syrgasförhållanden och bottenfauna i Rivö fjord nord. Tillstånd får 
enligt Weserdomen inte lämnas till en sådan verksamhet.

Länsstyrelsen uppfattar att processen kan optimeras så att utsläppshalterna inte 
överskrider 8,5 mg/l BOD7, 7 mg/l tot-N och 0,30 mg/l tot-P. Länsstyrelsen 
bedömer att verksamheten då sannolikt inte längre skulle medföra risk för sänkt 
status för syrgasförhållanden och bottenfauna, men att en risk för sänkt status för 
växtplankton fortfarande inte kan uteslutas. För att minska utsläppen så att normen 
inte äventyras krävs en större utbyggnad än vad som är möjligt inom verkets 
nuvarande område.
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Ovanstående talar för att Länsstyrelsen bör avstyrka att tillstånd lämnas. Om inget 
nytt tillstånd meddelas så kommer verksamheten dock att drivas vidare med stöd av 
sitt nuvarande tillstånd. Det saknar belastningstak och hindrar inte sökanden från 
att genomföra både den ansökta och ytterligare belastningsökningar. Det innehåller 
dessutom mildare utsläppsvillkor än vad som kan förväntas fastställas i ett nytt 
tillstånd. Att lägga ner avloppsreningsverket är inget alternativ eftersom hela 
Göteborgsregionen då skulle stå utan avloppsvattenrening.

Länsstyrelsen bedömer att det totalt sett är bättre för miljön att ett tidsbegränsat 
tillstånd lämnas för en tidsperiod under vilken sökanden vidtar de åtgärder som 
krävs för att uppfylla kravet på bästa tillgängliga teknik och minska utsläppen så 
långt som möjligt, jämfört med att det nuvarande tillståndet behålls. Länsstyrelsen 
tillstyrker därför att tillstånd lämnas under förutsättning att tillståndet tidsbegränsas 
till att gälla i tio år, att sökanden under tillståndets giltighetstid vidtar åtgärder för 
att öka reningsverkets yta och ta nya anläggningsdelar i drift samt att 
Länsstyrelsens förslag på begränsningsvärden för utsläpp till vatten (8,5 mg/l 
BOD7 och 0,30 mg/l tot-P som tertialsmedelvärde och 7 mg/l tot-N som 
årsmedelvärde) fastställs.

Länsstyrelsens förslag vad gäller tillståndets omfattning
Länsstyrelsen föreslår att tillståndet tidsbegränsas till den 31 december 2029 och 
omfattar

 behandling av avloppsvatten från högst 917 000 fysiska personer samt från 
industri motsvarande högst 70 000 personekvivalenter.

 mottagande och biologisk behandling av maximalt 25 000 ton externt organiskt 
icke-farligt avfall per år.

 utsläpp av behandlat avloppsvatten vid Rya Nabbe i Göteborgs kommun.

Länsstyrelsens förslag till villkor
Länsstyrelsen föreslår 21 villkor för verksamheten. Endast de som har varit 
föremål för fortsatt diskussion redovisas nedan.

 Halten föroreningar i det samlade avloppsvattenutsläppet från reningsverket, dvs. 
behandlat, delvis behandlat och obehandlat avloppsvatten, får som medelvärde 
under angiven period inte överskrida följande värden.

Till och med den 31 december 2021:

Parameter Halt Period

BOD7 10 mg/l Tertialsmedelvärde

Totalfosfor 0,30 mg/l Tertialsmedelvärde

Totalkväve 8 mg/l Årsmedelvärde

Från och med den 1 januari 2022:



Beslut Diarienummer Sida
2020-01-29 551-29583-2017 23(47)

Parameter Halt Period

BOD7 8,5 mg/l Tertialsmedelvärde

Totalfosfor 0,30 mg/l Tertialsmedelvärde

Totalkväve 7 mg/l Årsmedelvärde

 Verksamheten ska bedrivas så att besvärande lukt, buller och andra olägenheter 
minimeras. Om olägenheter uppstår i omgivningen till följd av verksamheten så 
ska verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att olägenheterna upphör. Åtgärderna 
ska vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.

 Överlåtande av ej hygieniserat slam till extern anläggning för tillverkning av jord- 
eller jordförbättringsprodukter får endast ske om det är säkerställt att den 
mottagande anläggningen innehar erforderliga tillstånd inkluderande en fullgod 
hygieniserande behandling.

 Sökanden ska senast 12 månader efter att tillståndet tagits i anspråk tillämpa vid 
var tid gällande version av överenskommelsen ”Gemensamma miljökrav vid 
upphandling av entreprenader överenskomna mellan Göteborgs-, Malmö och 
Stockholms stad samt Trafikverket” vid upphandling av de transporter till och från 
anläggningen som sökanden har rådighet över. Kraven ska också, i de fall de är 
tillämpbara, användas vid inköp av nya maskiner till anläggningen. Avsteg eller 
tillämpning av andra upphandlingsregler får göras efter tillsynsmyndighetens 
medgivande. Längre gående miljökrav än de som anges i överenskommelsen får 
ställas utan tillsynsmyndighetens medgivande.

 Sökanden ska fortlöpande följa utvecklingen av teknik för rening av 
läkemedelsrester och andra mikroföroreningar samt arbeta för att ny teknik införs 
vid anläggningen så att utsläppen av läkemedelsrester och mikroföroreningar 
reduceras.

Länsstyrelsens förslag till utredningsuppdrag
Länsstyrelsen föreslår att Miljöprövningsdelegationen ska skjuta upp avgörande av 
vilka åtgärder som krävs

 med anledning av anläggningens utsläpp av ammonium/ammoniak, diklofenak, 
17-beta-östradiol, 17-alfaetinylöstradiol, zink, PBDE och PFOS.

 för att minska utsläppen av metangas från slambehandlingen.

Länsstyrelsen föreslår att sökanden under prövotiden ska genomföra följande 
utredningar.

 Utredning av hur utsläppen kan minskas och vilka åtgärder som krävs för att 
verksamheten inte ska försämra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
ytvatten inom utsatt tid i berörda vattenförekomster för ammonium/ammoniak, 
diklofenak, 17-betaöstradiol, 17-alfa-etinylöstradiol, zink, PBDE och PFOS.

 Utredning av metangasavgången från lagringen av slam samt hur den påverkas av 
bl.a. utrötningsgraden, uppehållstiden i efterrötkammaren och temperaturen i 
slammet vid lagringen. Metangasavgången ska vid utvärderingen sättas i relation 
till den totalt producerade mängden metan. Utredningen ska resultera i förslag på 
åtgärder för att minska metangasavgången och öka omhändertagandet av gasen.
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Utdrag ur Länsstyrelsens motivering

Verksamhetens påverkan på recipientens ekologiska status
Länsstyrelsen har gjort egna (enklare) beräkningar avseende hur verksamheten, vid 
maximalt utsläpp enligt ansökan, kan förväntas påverka recipientens status jämfört 
med den nuvarande utsläppssituationen. Länsstyrelsens bedömningar gäller den 
preliminära vattenförekomsten Rivö fjord nord (den nuvarande vattenförekomsten 
Rivö fjord kommer i nästa vattenförvaltningscykel delas upp i två 
vattenförekomster: Rivö fjord nord [WA83017720] och Rivö fjord syd 
[WA44303966]) samt på de preliminära resultat som tagits fram av 
beredningssekretariatet i samband med den påbörjade statusklassningen för den 
nuvarande förvaltningscykeln.

Rivö fjord nord har enligt Länsstyrelsens bedömning 2019 måttlig ekologisk status. 
Ryaverket står för en betydande del av näringsämnestillförseln till Rivö fjord nord. 
Enligt ansökan kommer denna andel att öka. Se Tabell 2. Då Ryaverket är en 
betydande påverkanskälla för näringsämnen så måste verket också stå för en stor 
del av den förbättring som krävs för att miljökvalitetsnormerna för ytvatten ska 
kunna nås.

Tabell 2. Ryaverkets andel av belastningen på Rivö fjord nord

Påverkanskällor Nuvarande utsläpp 
från Ryaverket 
(medel 2013–2016), 
andel av total 
tillförsel

Framtida utsläpp 
från Ryaverket vid 
ansökt belastning 
och yrkade 
utsläppsvillkor, 
andel av total 
tillförsel

Direktutsläpp till
Rivö fjord nord

97% 98%

Antropogena källor 
Rivö fjord nord och Göta älv

33% 36%

Kväve

Totalbelastning 
Rivö fjord nord

8,5% 9,4%

Direktutsläpp till
Rivö fjord nord

96% 99%

Antropogena källor 
Rivö fjord nord och Göta älv

28% 40%

Fosfor

Totalbelastning 
Rivö fjord nord

3,8% 6,4%

Med de yrkade utsläppskraven kommer utsläppsmängden av BOD7 och tot-P att 
öka kraftigt (28 respektive 43 %) och tot-N att öka något (11 %) jämfört med i dag. 
Med Länsstyrelsens förslag till utsläppsvillkor skulle utsläppsökningen bli något 
mindre. Se Tabell 3.
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Tabell 3. Framtida maxutsläpp vid yrkade begränsningsvärden samt med Länsstyrelsens förslag till 
begränsningsvärden

Medel-
utsläpp 
2013–2016

Framtida 
maxutsläpp 
med yrkade 
villkor

Ökning 
(%)

Framtida 
maxutsläpp 
med Läns-
styrelsens 
förslag till 
villkor

Ökning 
(%)

BOD7 (ton/år) 1 110 1 540 28 1 309 15

BOD7 (mg/l) 8 10 8,5

Tot-P (ton/år) 26 46 43 46 43

Tot-P (mg/l) 0,2 0,3 0,30

Tot-N (ton/år) 1 100 1 230 11 1 076 -2

Tot-N (mg/l) 8 8 7

Det kan enligt Länsstyrelsen inte uteslutas att den ansökta verksamheten, med de 
yrkade utsläppskraven, riskerar att leda till sänkt status för enskilda 
kvalitetsfaktorer, nämligen växtplankton, syrgasförhållanden och bottenfauna. Om 
utsläppet av BOD7 och tot-N i stället begränsas enligt Länsstyrelsens förslag till 
villkor så kommer den försämring som kan komma att ske sannolikt att hålla sig 
inom klassgränserna för kvalitetsfaktorernas nuvarande status vad gäller 
syrgasförhållanden och bottenfauna. För växtplankton kan en risk för sänkt status 
fortsatt inte uteslutas.

Länsstyrelsen bedömer att verksamheten, både med de yrkade och de av 
Länsstyrelsen föreslagna utsläppsvillkoren, innebär ett äventyrande av möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status för Rivö fjord nord. För att 
god ekologisk status ska kunna uppnås så behöver utsläppet av BOD, kväve och 
fosfor minska.

Villkor om läkemedelsrester och andra mikroföroreningar
Sökanden åtar sig att följa utvecklingen avseende tekniska möjligheter för rening 
av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Länsstyrelsen anser att sökanden 
utöver detta ska arbeta för att ny teknik införs, i den mån det är möjligt inom den 
nuvarande anläggningen, så att utsläppen av läkemedelsrester reduceras. 
Möjligheten till utbyggnad är visserligen begränsad, men ett sådant villkor skulle 
ställa krav på att de möjligheter som trots allt finns inte byggs bort och dessutom 
utnyttjas i den mån det är möjligt och lämpligt. Villkoret skulle även innebära att 
sökanden ska göra de utredningar som behövs inför ett framtida eventuellt 
införande av läkemedelsrening vid anläggningen. I bilaga M9 till ansökan 
(Läkemedelsrester i Ryaverkets avloppsvatten och effekter på fisk: riskbild och 
kunskapsluckor, rapport 2015-08-24) ges förslag på lokala utredningsinsatser. 

Olägenheter för omgivningen
Länsstyrelsen föreslår inget särskilt bullervillkor. Buller är normalt inte ett problem 
vid avloppsreningsverk. I detta fall har det dock konstaterats att Ryaverket nattetid 
bidrar med högre ljudnivåer vid de närmaste bostäderna än det begränsningsvärde 
som Naturvårdsverket rekommenderar i sin rapport 6538. Ryaverkets bidrag till 
ljudnivån (vattensorl från vissa bassänger) kan minskas om 
försedimenteringsbassängerna och biobädden täcks över eller skärmas av, men det 
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är dyrt och komplicerat. Det skulle inte heller göra någon större skillnad vid 
bostäderna, eftersom väg- och tågtrafiken bidrar med högre ljudnivåer. 
Länsstyrelsen finner att det i nuläget inte är rimligt att ställa krav på att 
bassängerna täcks över. Om inga begränsningsvärden för buller fastställs har 
tillsynsmyndigheten möjlighet att – om lämpligt och rimligt – ställa hårdare krav 
än Naturvårdsverkets rekommendationer.

Kontrollprogram
Kontrollprogrammet ska bl.a. (utöver de ”vanliga” parametrarna) omfatta 
regelbunden mätning av syrehalten i bottenvattnet i Rivö fjord. Detta är motiverat 
med tanke på att Ryaverket utgör en betydande punktkälla till fjorden. Utöver det 
anser Länsstyrelsen att sökanden bör verka för att Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund ska inkludera ålgräsinventering i sitt program. Detta är viktigt 
i Rivö fjord men också längs kusten i övrigt. Länsstyrelsen bedömer därför att det 
vore fördelaktigare om detta inkluderades i vattenvårdsförbundets kontrollprogram 
i stället för i Ryaverkets.

Göteborgs kommun (Miljö- och klimatnämnden)

Göteborgs kommun ställer sig bakom tillståndsansökan och hänvisar i övrigt till 
sitt yttrande under kompletteringsfasen. Där framförde man bl.a. att strategin för 
hanteringen av tillskottsvatten bör göras individuellt för varje kommun med 
utgångspunkt i vad som är mest samhällsekonomiskt lönsamt med hänsyn till både 
avloppsreningsverket och ledningsnätet för att klara miljökraven. Göteborgs Stad 
lämnade också in en rapport3 som beskriver arbetet med tillskottsvatten i Göteborg. 
Enligt rapporten är det samhällsekonomiskt lönsamt att utföra åtgärder på 
ledningsnätet så att andelen tillskottsvatten minskas till 53 %. Resterande del av 
investeringarna bör enligt rapporten göras på avloppsreningsverket.

Kungälvs kommun (Miljö- och byggnadsnämnden, Samhälle och 
utveckling)

Ryaverket har problem med en stor mängd tillskottsvatten. Göteborgs stad står för 
ca 80 % av tillskottsvattnet. Det viktigaste framöver är att minska mängden 
tillskottsvatten. Ansvarsfrågan bör utredas bättre så att ekonomiska medel används 
till de åtgärder som gör störst nytta. Lagstöd för att jobba aktivt med 
avloppsledningsnät finns i åtgärdsprogrammet för Västerhavet; åtgärd 3, som 
kommunerna ansvarar för. Någon form av styrning borde införas, t.ex. genom att 
kommunerna tvingas betala mer om de släpper på för mycket tillskottsvatten.

Uppgifterna om prognosen för framtida inkopplingar från Kungälv har inte 
inarbetats i tillståndsansökan, varför befolkningsökningen bör räknas upp. 
Befolkningen i Kungälv förväntas öka med 2,4 % varje år under de kommande tio 
åren. Kode avloppsreningsverk bör läggas ned, vilket i så fall ger ytterligare 
1 300 personekvivalenter till Ryaverket.

Fler utsläppspunkter borde ha utretts.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer Ryaverkets utsläpp av 
näringsämnen, organisk substans och mikroföroreningar/läkemedelsrester till 

3 Lägesrapport Tillskottsvattenarbetet Göteborg 2017, Göteborgs Stad, Kretslopp och 
Vatten, 2017-11-08
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vatten inte att försämra förutsättningarna att uppnå miljömålen och MKN. De 
berörda vattenförekomsterna är Rivö fjord, Asperöfjorden, Dana fjord, 
Björköfjorden och Stora Kalvsund. Nämnden håller inte med om de bedömningar 
som görs i miljökonsekvensbeskrivningen utan anser att utsläppet från Ryaverket 
påverkar vattenförekomsterna. Nämnden anser att det är bättre att redovisa att 
Ryaverkets utlopp har en påverkan och att bästa åtgärden för att få bättre status är 
att minska tillskottsvattnet och därigenom det inkommande flödet och som följd 
rena avloppsvattnet fullständigt under större delen av året.

Partille kommun (Bygg- och miljönämnden, VA-verket)

Kommunen är i huvudsak mycket positiv till de miljöförbättrande åtgärder som 
planeras för Ryaverket. Det är inte rimligt och kostnadseffektivt att flytta 
utsläppspunkten. Partille kommuns utveckling av bostäder och verksamheter får 
inte påverkas negativt eller begränsas pga. orimliga utsläppskrav som kan medföra 
stora kostnader för Partille kommun.

Trafikverket

Trafikverket bedömer att de berörda vägarna kommer att kunna hantera den ökade 
trafiken. Trafikverket har inga övriga synpunkter och tillstyrker ansökan.

Sökandens bemötande av yttrandena

Sökandens bemötande av Naturvårdsverkets yttrande

Maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB)
Sökanden anser att max GVB ska anges i tillståndet men inte i beslutsmeningen. 

Det finns ingen standardiserad metod för att räkna ut ett reningsverks 
dimensionerande kapacitet (organic design capacity, ODC). Utifrån 
reningsresultaten bedömer sökanden att det finns kapacitet att bryta ner ytterligare 
organiskt material åtminstone upp till den ansökta maximala anslutningen av 
920 000 fysiska personer. Sökanden har beräknat kvoten mellan den anslutna 
befolkningen och 90-percentilen av verkets uppmätta inkommande max GVB. 
Sökanden anser att verkets ODC ska beräknas utifrån denna kvot och det ansökta 
antalet fysiska personer samt inkludera en säkerhetsmarginal. Anläggningens 
dimensionerande kapacitet blir då 1 850 000 personekvivalenter.

Sökanden anser att befolkningsstatistiken över antalet anslutna personer och 
kunskapen om utsläppen från den anslutna industrin är betydligt mer tillförlitligt än 
att mäta BOD7 i inkommande avloppsvatten. Sistnämnda är enligt sökanden ett 
mycket osäkert mått på den faktiska anslutningen.

Under de senaste tio åren har mängden BOD7 i inkommande avloppsvatten per 
ansluten person ökat. År 2016–2018 var den inkommande belastningen 88 g BOD7 
per ansluten person. Detta är högre än det värde som sökanden utgått från i 
tillståndsansökan (73 g BOD7 per ansluten person). Orsaken till ökningen är okänd. 
Den har inte följts åt av någon motsvarande ökning av kväve eller fosfor, och inte 
heller av en ökad luftförbrukning i aktivslamsteget eller en ökad slamproduktion. 
Ingen förändring av provtagningen eller analysen har kunnat påvisas. Under hösten 
2018 har sökanden fått kännedom om att flera andra större avloppsreningsverk i 
Sverige har noterat en ökande BOD7-belastning de senaste tre till fem åren.
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Tidsbegränsningen
Sökanden motsätter sig att tillståndet tidsbegränsas. Se vidare under bemötandet av 
Länsstyrelsens yttrande.

Prövotidsutredning
Sökanden accepterar Naturvårdsverkets förslag till prövotidsutredning och föreslår 
att den ska ingå i prövotidsutredning U0.

Sökandens bemötande av Länsstyrelsens yttrande

Tillståndets omfattning
Sökanden motsätter sig att tillståndet tidsbegränsas. Förutsättningarna för den 
framtida avloppsreningen ska i stället definieras inom ett utredningsvillkor (U0).

Denna prövning gäller verksamhet som kan bedrivas inom den befintliga 
anläggningen. Att behandla flöden utanför det befintliga området förutsätter att 
markområden kan upplåtas för sökanden och att miljötillstånd erhålls. Detaljplaner 
behöver upprättas eller ändras och en bygglovsprövning genomföras. 
Tillståndsprövningen enligt miljöbalken behöver omfatta 9 kap. samt eventuellt 
även 10 och 11 kap.

Nya anläggningsdelar kan tas i drift först 2034 och nya utsläppsvillkor följas först 
från och med 2036. Risk för förseningar finns dock.

Sökanden accepterar att avloppsreningsverkets dimensionerande kapacitet (ODC) 
sätts till 1 850 000 personekvivalenter som max GVB. Det värde som ska redovisas 
i miljörapporten är 90-percentilen av den under året uppmätta veckobelastningen.

Sökanden föreslår att den industriella belastningen ska begränsas till 2 000 ton 
BOD7/år i stället för 70 000 personekvivalenter, som Länsstyrelsen föreslår.

Förslag till villkor
Sökanden accepterar de flesta av Länsstyrelsens villkorsförslag, men föreslår vissa 
ändringar. Sökanden accepterar även de föreslagna delegationerna.

Utsläpp till vatten – Länsstyrelsens förslag till villkor 2
Sökanden håller med om att det behövs en översyn av verksamheten i syfte att 
bedöma hur den kan utvecklas i ett längre tidsperspektiv. Sökanden föreslår att 
tillståndet ska förenas med ett omfattande utredningsvillkor (U0), inom vilket 
sökanden ska utreda möjligheterna till utveckling av verksamheten. Under 
utredningstiden är det varken tekniskt och långsiktigt motiverat eller ekonomiskt 
försvarbart att genomföra mindre, enstaka utbyggnationer, vilka sedan inte kommer 
att vara en del av den framtida verksamheten. De av sökanden föreslagna 
utsläppsvillkoren bör gälla till dess att utredningarna visat hur verksamheten ska 
byggas ut och moderniseras. Utöver det föreslår sökanden ett mängdvillkor för att 
tillmötesgå Länsstyrelsen och begränsa de totala utsläppen av föroreningar.

Sökanden motsätter sig att begränsningsvärden anges som tertialvärden. De kan 
inte klaras under ogynnsamma förhållanden och de gör att utrymmet för 
förbättringsåtgärder och underhåll begränsas på ett onödigt sätt. Sökanden 
motsätter sig även att halten fosfor i det utgående vattnet regleras med mer än en 
decimals noggrannhet och BOD och kväve med mer än heltals noggrannhet. 
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Varken analysnoggrannheten eller möjligheten att ta representativa prover 
motiverar en noggrannare reglering än så.

Slam – Länsstyrelsens förslag till villkor 12
Orden ”inkluderande en fullgod hygieniserande behandling” bör strykas. Det pågår 
en nationell utredning om framtidens slamhantering. Den hygienisering av slam 
som sker i dag genom långtidslagring är ett frivilligt åtagande med anledning av 
Revaq:s kvalitetskrav. Att ställa krav på långtidslagring även av det slam som går 
till jordtillverkning skulle medföra en stor omställning av slamlogistiken, vilken 
sedan ändå kan behöva ändras om ny lagstiftning införs.

Transporter – Länsstyrelsens förslag till villkor 15
Sökanden motsätter sig Länsstyrelsens villkorsförslag. Det är olämpligt att i ett 
villkor hänvisa till ett dokument som sökanden inte har rådighet över.

Kontrollprogram – Länsstyrelsens förslag till villkor 19
Sökanden åtar sig att utföra syremätningar i recipienten (se sökandens förslag till 
utredningsuppdrag U0).

Läkemedelsrester och mikroföroreningar – Länsstyrelsens förslag till villkor 20
Sökanden motsätter sig Länsstyrelsens villkorsförslag och vill istället utreda 
utsläppen av läkemedelsrester och mikroföroreningar inom utredningsuppdrag U0.

Förslag till utredningsuppdrag
Sökanden accepterar innehållet i Länsstyrelsens förslag till utredningsuppdrag (U1 
och U2), men föreslår att de slås ihop till ett nytt utredningsuppdrag (U0). 
Målsättningen är att ytterligare utreda behovet av läkemedelsrening samt längre 
gående rening av närsalter och organisk substans. I utredningen ska också ingå 
vilka tekniska möjligheter som finns för ytterligare rening och var nya reningssteg 
ska lokaliseras. Utredningen ska lämnas in fem år efter att miljötillståndet har 
vunnit laga kraft.

Sökanden anser att tidsperspektivet för mer omfattande förändringar av 
verksamheten bör vara fram till 2050–2070.

Utdrag ur sökandens motivering

Miljökvalitetsnormerna för ytvatten
Länsstyrelsen skriver att utsläppsmängderna för BOD7 och tot-P kommer att öka 
kraftigt. De utsläppsmängder som Länsstyrelsen refererar till är teoretiskt 
framräknade värden som baseras på haltvillkor och maximalt flöde. Denna 
situation kommer aldrig att uppstå.

Sökanden har gjort ytterligare utredningar av den ansökta verksamhetens påverkan 
på kvalitetsfaktorn växtplankton. En ökning motsvarande det ansökta maxutsläppet 
bedöms motsvara en ökad halt klorofyll på mellan 0,001 och 0,1 μg/l i Rivöfjord. 
Under våren och hösten begränsas produktionen vid utsläppspunkten av ljuset. Den 
största påverkan visar sig därför en bit från utsläppspunkten. Då har de utsläppta 
lösta näringsämnena hunnit spädas ut, varför effekterna blir små relativt den 
utsläppta mängden. Tidigare modelleringar 2005 och 2008 har visat att nära kusten 
förbrukades all löst oorganisk fosfor oavsett mängden tillgängligt löst oorganiskt 
kväve. Sökanden har inte kunnat fastställa några tydliga orsaker till att 
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kvalitetsfaktorn växtplankton försämrats 2016–2018. Resultaten indikerar dock att 
en förhöjd halt av oorganiskt fosfat i ytvattnet vid Älvsborgsbron kan vara en av 
anledningarna. Varför halten oorganisk fosfor har ökat är inte känt. Transporten av 
fosfor från Göta älv har minskat under samma period. Eventuellt kan en ökad 
uppblandning av näringsrikt bottenvatten från Kattegatt vara orsaken. Sökanden 
har jämfört förändringar i halten näring och klorofyll i recipienten men utan att 
kunna detektera några signifikanta samband. Sökanden önskar följa upp frågorna 
kring växtplankton och näringsämnen i sitt förslag till utredningsvillkor U0.

Syrhåla
Sökanden avser inte fortsätta deponera slam i Syrhåla och har för avsikt att överlåta 
bergrummet åt en annan aktör. Sökanden har påbörjat arbetet med att avsluta 
deponiverksamheten. Sökanden räknar med att kunna lämna in en begäran om 
godkänd sluttäckning hösten 2019. När Länsstyrelsen har godkänt sluttäckningen 
avser sökanden lämna in anmälan om avslutad deponi och efterbehandling.

Sökanden ser Syrhålas verksamhet som två delverksamheter inom samma tillstånd, 
en deponiverksamhet och en gasverksamhet. Deponiverksamheten regleras i första 
hand av det gemensamma tillståndet med Ryaverket från 1994. Dessa delar 
förväntas bli inaktuella efter avslutad deponiverksamhet. Gasverksamheten regleras 
utöver det gemensamma tillståndet i första hand av Sevesolagstiftningen. Då en 
Sevesoanläggning är tillståndspliktig bör lämpligen aktuella delar av det 
gemensamma tillståndet från 1994 (villkor 7–10 i tillståndet från 1994) gälla under 
en övergångsperiod fram till dess att en annan aktör tar över bergrummet.

Utsläpp av NOx från förbränning av rötgaser
Det finns inget behov av att reglera utsläppet av NOx från förbränningen av rötgas. 
Det villkor (0,10 g NOx/MJ) som länsstyrelsen hänvisar till bedöms avse 
gaspannan vid Syrhåla och inte facklingen. Alternativt kan det vara kopplat till de 
värmepannor som fanns installerade på Ryaverket när tillståndet meddelades 
(1994). De finns inte längre kvar.

Sökandens bemötande av Göteborgs kommuns yttrande

Sökanden motsätter sig Miljöförvaltningens förslag på kontinuerliga mätningar av 
bottenfauna och makroalger. Regelbundna mätningar av bottenfauna och 
makroalger genomförs redan i Bohuskustens vattenvårdsförbunds regi, där 
sökanden är medlem. Om Miljöprövningsdelegationen väljer att tidsbegränsa 
tillståndet så kommer utvecklingen för bottenfauna och makrolager dessutom att 
analyseras i samband med den nya tillståndsansökan.

Sökanden accepterar Miljöförvaltningens förslag på utredning avseende 
mikroföroreningar, men föreslår att detta ska ingå i prövotidsutredning U0. 
Däremot motsätter sig sökanden förslaget på utredning avseende permanenta 
villkor med begränsningsvärden för mikroföroreningar. Utvecklingen av 
reningstekniken för mikroföroreningar är i en inledningsfas och det saknas 
förutsättningar för att bestämma begränsningsvärden för detta.

Sökanden samarbetar gärna med Kretslopp och vatten och Miljöförvaltningen 
kring problematiken med tillskottsvatten. För att åtgärderna ska vara effektiva och 
nå resultat inom planerad tid måste dock handläggningen av tillstånd för nya 
utsläpp av dagvatten skyndas på och det måste vara en rimlig avvägning mellan 
kostnader för dagvattenrening och miljönytta.
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Sökandens bemötande av Kungälvs kommuns yttranden

En ändrad fördelning av sökandens avgifter mellan ägarkommunerna skulle inte ge 
ett tillräckligt stort incitament för de åtgärder som behövs för att åstadkomma en 
betydande sänkning av mängden tillskottsvatten till Ryaverket. 
Avgiftsfördelningen speglar väl sökandens marginalkostnader för att behandla en 
kubikmeter tillskottsvatten. De stora kostnaderna på längre sikt är de fasta 
kostnaderna för investeringarna i bassänger m.m. som måste dimensioneras efter de 
högre flödena. Dessa investeringar är varje enskilt år antingen redan genomförda 
eller planerade för framtiden. Mer eller mindre tillskottsvatten ett enskilt år 
påverkar inte sökandens kostnader för det året särskilt mycket. Sökanden kan enligt 
lagen om allmänna vattentjänster inte debitera för förväntade framtida kostnader.

Angående önskemålet om att befolkningsprognosen för Kungälv ska räknas upp så 
anser sökanden att det är det totala taket för antalet anslutna till Ryaverket som är 
det avgörande. Det har satts till 917 000 fysiska personer baserat på de uppgifter 
som sökanden erhållit från ägarkommunerna, inklusive Kungälvs kommun. När det 
närmar sig får nya befolkningsprognoser tas fram.

Fler alternativa utsläppspunkter utreddes när ansökan kompletterades.

Angående kommunens synpunkter på Ryaverkets påverkan på statusklassningen så 
hänvisar sökanden till sitt bemötande av Länsstyrelsens yttrande.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut

Kan miljökonsekvensbeskrivningen godkännas?

Sökanden har tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 
6 kap. miljöbalken i dess lydelse före den 1 januari 2018 och förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöprövningsdelegationen finner 
att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken i 
dess lydelse före den 1 januari 2018.

Är verksamheten tillåtlig?

Uppfylls kravet på bästa möjliga teknik?
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas vid anläggningen. 
Enligt förarbetena avses att tekniken ska vara ekonomiskt och tekniskt möjlig att 
använda inom branschen typiskt sett (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 17).

Vilka utsläppshalter som kan klaras vid ett specifikt avloppsreningsverk beror dock 
på flera faktorer som t.ex. anläggningens tekniska utformning, vattnets temperatur 
och andelen tillskottsvatten. Miljöprövningsdelegationens generella bedömning är 
ändå att ett större avloppsreningsverk ska kunna klara begränsningsvärdena 5 mg/l 
BOD7, 0,20 mg/l tot-P och 6 mg/l tot-N som årsmedelvärde om bästa möjliga 
teknik används. Detta motsvarar den kravnivå som nyligen har fastställts för 
Himmerfjärdsverket i Botkyrka (se Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 30 maj 2016, dnr 551-27884-2013) och 
Henriksdals avloppsreningsverk i Nacka (se Mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätts dom den 14 december 2017 i mål nr 3980-15, med senare ändring av 
Mark- och miljööverdomstolen i dom den 18 februari 2019 i mål nr M 316-18). 



Beslut Diarienummer Sida
2020-01-29 551-29583-2017 32(47)

Kravet på att bästa möjliga teknik ska användas gäller i den utsträckning det inte 
kan anses orimligt att uppfylla det (se 2 kap. 7 § miljöbalken). I dagsläget går det 
inte att klara de ovan nämnda utsläppshalterna vid Ryaverket, och även om ny 
teknik som utretts i ansökan skulle tillämpas inom befintlig anläggning bedömer 
sökanden att möjligheterna att sänka halterna i utgående vatten är små. Höga 
flöden samt att befintlig teknik på avloppsreningsverket är långt utvecklad anges 
som de viktigaste orsakerna. För att nå de utsläppshalter som 
Miljöprövningsdelegationen menar motsvarar bästa möjliga teknik i branschen 
måste avloppsreningsverkets kapacitet ökas utöver vad som är möjligt inom verkets 
nuvarande område eller så måste ledningsnätet åtgärdas så att mängden 
tillskottsvatten minskar rejält. Det senare bedöms inte vara möjligt att uppnå inom 
överskådlig tid. Delegationen bedömer att det krävs omfattande ytterligare 
utredningar och eventuellt prövningar enligt flera lagrum i miljöbalken för att 
genomföra de förändringar på avloppsreningsverket som krävs för att kravet på 
bästa möjliga teknik ska uppfyllas fullt ut i det här fallet. Underlaget i ansökan 
medger inte en sådan prövning och det har inte heller bedömts möjligt att inom 
ramen för den prövning som nu görs att ställa krav på så pass omfattande och 
tidskrävande ytterligare utredningar som i så fall skulle krävas.

Mot denna bakgrund anser Miljöprövningsdelegationen att det i nuläget inte är 
rimligt att ställa krav på åtgärder som innebär att bästa möjliga teknik fullt ut kan 
uppnås inom den befintliga anläggningen. Tillståndet för det befintliga 
avloppsreningsverket ska i stället tidsbegränsas och riktlinjerna för de fortsatta 
utredningsinsatserna läggas fast. Se närmare om tidsbegränsning av tillståndet samt 
prövotid nedan.

Är avloppsreningsverkets lokalisering lämplig?
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska den plats som väljs för verksamheten vara 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Avloppsreningsverket har funnits länge på platsen. Verksamheten är förenlig med 
de gällande planförhållandena. Avståndet till de närmaste bostäderna och 
verksamheterna är kortare än det avstånd som Boverket rekommenderar i sina 
allmänna råd 1995:5 Bättre plats för arbete. Boverkets rekommendationer utgår 
från äldre lagstiftning men rekommendationerna kan ändå ses som en indikation på 
vilket skyddsavstånd som är lämpligt.

Ryaverket bidrar med bullernivåer på 45 dB(A) nattetid vid de närmaste 
bostäderna. Detta är högre än Naturvårdsverkets riktlinjer4, enligt vilka bullret inte 
ska överskrida 40 dB(A) nattetid. Under resten av dygnet klaras riktlinjerna. Även 
om Ryaverkets buller skulle minska, så bedöms ljudnivån vid de aktuella 
bostäderna knappast påverkas, eftersom trafikbullret är den helt dominerande 
källan till buller. Se även under villkor 8 om buller nedan.

Trots det något begränsade skyddsavståndet till bostäder och verksamheter och det 
tidvis högre bullerbidraget nattetid bedömer Miljöprövningsdelegationen att 
verksamheten inte ger upphov till oacceptabla störningar i form av lukt eller buller. 

4 Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 
2015
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Verksamhetens utsläpp av näringsämnen bedöms, med de villkor och övriga 
begränsningar som fastställs genom detta beslut, inte medföra någon betydande 
påverkan på de arter och habitat som Natura 2000-områdena Torsviken, Sälöfjord 
och Nordre älvs estuarium är avsedda att skydda. Verksamheten kräver därmed inte 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

Kraven på val av plats enligt 2 kap. 6 § miljöbalken får därmed i allt väsentligt 
anses vara uppfyllda för den ansökta verksamheten under den tid som tillståndet 
gäller för. 

Miljömål
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den ansökta verksamheten är förenlig 
med miljömålen.

Medför verksamheten att miljökvalitetsnormerna kan följas?
Till följd av vattendirektivet5 har miljökvalitetsnormer för vatten fastställts, bl.a. 
för vattenförekomsters ekologiska och kemiska status. Vidare bygger 
vattendirektivet på principen om icke-försämring.

EU-domstolen kom i sitt avgörande den 1 juli 2015 i mål C-461/13 (den s.k. 
Weserdomen) fram till att tillstånd inte får ges till en verksamhet om den kan leda 
till försämring av en ytvattenförekomsts status eller äventyra uppnåendet av en god 
status hos ytvattenförekomsten. I den svenska lagstiftningen kommer detta sedan 
den 1 januari 2019 till uttryck genom 5 kap. 4 § miljöbalken (SFS 2018:1407). 
Enligt en övergångsbestämmelse gäller dock äldre bestämmelser fortfarande för 
handläggning och prövningen av ärenden som har inletts före den 1 januari 2019. 
Detta innebär att 5 kap. 4 § inte är tillämplig vid prövningen av Ryaverket. 
Emellertid, utifrån rättsläget som det var före den 1 januari 2019, är det ändå 
möjligt att ge genomslag för vattendirektivets krav genom att vid 
rimlighetsavvägningen tolka 2 kap. 7 § miljöbalken i ljuset av vattendirektivet (se 
MÖD 2018:28). Därmed ska Miljöprövningsdelegationen i detta fall i princip 
säkerställa både att den sökta verksamheten vid Ryaverket inte medför en otillåten 
försämring av vattenmiljön, och att miljökvalitetsnormerna kan uppnås.

Miljöprövningsdelegationen instämmer i Länsstyrelsens bedömning att det vid ett 
utsläpp i nivå med det föreslagna mängdvillkoret inte finns risk för sänkt status för 
någon kvalitetsfaktor utom möjligen för växtplankton. Sökanden har i och för sig 
genom sina kompletterande utredningar varken kunnat utesluta eller bekräfta en 
eventuell risk för sänkt status för kvalitetsfaktorn växtplankton. Men i och med att 
begränsningsvärden fastställs både för utsläppshalter och utsläppsmängder (villkor 
2) och att tillståndet tidsbegränsas i väntan på en kommande utökning av 
kapaciteten för avloppsvattenreningen bedömer Miljöprövningsdelegationen att 
den osäkerhet som kvarstår beträffande växtplankton kan accepteras. Det är 
angeläget att verksamheten får ett nytt tillstånd med ett tydligt belastningstak och 
skärpta utsläppsvillkor jämfört med i dag. Därmed säkerställs det att påverkan på 
miljön blir långsiktigt acceptabel.

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område
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Vilken omfattning ska tillståndet ha?

Av 22 kap. 25 § miljöbalken framgår att ett tillstånd ska innehålla bestämmelser 
om verksamhetens omfattning, tekniska utformning m.m. För avloppsreningsverk 
regleras ofta omfattningen av verksamheten i tillståndet i form av tillåten eller 
dimensionerande anslutning, normalt i form av den biologiska belastningen 
(mängden BOD7 eller antalet personekvivalenter) som får tas emot. Vilken typ av 
värde som anges varierar, men vanligt är att belastningen uttrycks som ett 
årsmedelvärde, ett maximalt dygnsvärde eller en maximal genomsnittlig 
veckobelastning (max GVB). I äldre tillstånd är belastningen ofta angiven som 
årsmedelvärde. 

Naturvårdsverket förespråkar, som en anpassning till avloppsdirektivet6 och kraven 
på rapportering till EU-kommissionen, att den tillståndsgivna belastningen ska 
uttryckas som den max GVB som får tas emot i avloppsreningsverket. Detta värde 
måste enligt Naturvårdsverket vara lika stort som, eller större än, den max GVB 
som tätbebyggelsen uppskattas ge upphov till. Vid bedömningen av belastningen 
(max GVB) ska inte enbart bofast befolkning utan även variationer som följer av 
pendling, turister, industrier och andra typer av verksamheter beaktas, med viss 
säkerhetsmarginal. Vidare måste det i prövningen säkerställas att 
avloppsreningsverket har kapacitet för att ta emot den max GVB som 
tätbebyggelsen ger upphov till. 

Sökanden har ursprungligen yrkat på en belastning motsvarande en ekvivalent 
folkmängd motsvarande 917 000 personer, inklusive industri och annan 
verksamhet, som årsmedelvärde. Sökanden bedömer i komplettering till ansökan 
att en uppskattad max GVB för tätbebyggelsen är 1 300 000 personekvivalenter, 
samt att den inkommande max GVB som kommer att tas emot enligt ansökan är 
1 850 000 personekvivalenter som 90-percentil och att avloppsreningsverkets 
dimensionerande kapacitet (ODC) motsvarar minst det. Storleken på den 
inkommande max GVB som kommer att tas emot har sökanden bedömt utifrån en 
analys av dagens belastningssituation (anslutna personer och uppmätt max GVB) 
och den förväntade belastningsökningen fram till 2030, med en betydande 
säkerhetsmarginal. 

Miljöprövningsdelegationen finner inte skäl att ifrågasätta sökandens bedömning 
att verket har kapacitet för en uppmätt max GVB om 1 850 000 personekvivalenter. 
Miljöprövningsdelegationen förutsätter härvid att kapaciteten även gäller för den 
mängd fosfor och kväve som följer med den angivna BOD-belastningen. Detta 
framgår inte av sökandens PM, som fokuserar på BOD7, men får anses vara 
underförstått då det handlar om kommunalt hushållsspillvatten. Delegationen väljer 
mot bakgrund av det att sätta belastningstaket i tillståndet till 
1 850 000 personekvivalenter, som 90-percentilen av verkets uppmätta max GVB. 
Därmed bedöms också Naturvårdsverkets synpunkter i det här avseendet 
tillgodoses. 

Under handläggningen av ärendet har det framkommit att avloppsreningsverkets 
inkommande årsmedelbelastning av BOD7 har ökat påtagligt under senare år om 
man ser till den totala belastningen. Någon närmare förklaring har inte kunnat ges 
till de senaste årens ökade belastning. Sökanden menar dock att den uppmätta 

6 Rådets direktiv av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse 
(91/271/EEG)
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belastningen på årsbasis inte är avgörande för de reningsresultat som uppnås vid 
avloppsreningsverket.

Miljöprövningsdelegationen förutsätter att sökanden fortsätter sin utredning av vad 
som orsakat den uppmätta belastningsökningen på årsbasis sedan 2016 och 
upprätthåller en god kontroll och uppföljning av anslutningen till 
avloppsreningsverket, såväl när det gäller anslutna personer som industrier och 
övriga verksamheter.   

Mot bakgrund av aktuella belastningsförhållanden på avloppsreningsverket och 
utformningen av detta tillstånd gör Miljöprövningsdelegationen följande 
överväganden när det gäller framtida anslutningar till avloppsreningsverket.

Det tidigare tillståndet för Ryaverket har avsett behandling av avloppsvatten från 
Göteborgs m.fl. kommuner anslutna till avloppsreningsverket. Utöver det har ingen 
närmare geografisk avgränsning gjorts i tillståndet, inte heller av belastningen. Det 
har medgett en viss flexibilitet när det gäller anslutning av nya orter och områden i 
delägarkommunerna, men det har föregåtts av långsiktig planering och skett i takt 
med utbyggnation av lednings- och tunnelsystem i delägarkommunerna. 
Tillståndsmeningen i det nu aktuella beslutet innehåller inte heller någon tydlig 
geografisk avgränsning, däremot en begränsning av belastningen som får tas emot. 
Det finns därför skäl att tydliggöra att avgränsningen av det nu aktuella tillståndet 
för verksamheten utgår från det som angetts i ansökningshandlingarna och som i 
övrigt framkommit i ärendet, eftersom det är det som ligger till grund för villkor 
och andra överväganden som gjorts vid prövningen. 

I ansökan bedöms antalet anslutna till Ryaverket öka betydligt med ca 1,4 % per år 
mellan 2016 och 2030. Enligt den senaste befolkningsprognosen från 
Västragötalandsregionen ligger den genomsnittliga ökningen under perioden 2018–
2030 något lägre, omkring 1,1 % per år, men även det innebär en markant ökning 
av antalet hushåll och verksamheter som behöver anslutas. Sökanden har i ansökan 
angett att 917 000 fysiska personer kommer att vara anslutna 2030. Prognosen 
inkluderar att avloppsreningsverken i Älvängen i Ale kommun, Hindås och 
Rävlanda-Hällingsjö i Härryda kommun, Diseröd i Kungälvs kommun och Sjövik i 
Lerums kommun läggs ner och ansluts till Ryaverket. En anslutning av ytterligare 
tätorter skulle innebära ytterligare belastningsökningar utöver den allmänna 
befolkningstillväxt som anges i ansökan. 

Miljöprövningsdelegationen förtydligar därför innebörden i det allmänna villkoret i 
den här delen på så sätt att endast de ovan nämnda tätorterna – eller motsvarande 
belastning inom delägarkommunerna – får anslutas utan ytterligare åtgärder. Om 
det blir aktuellt att ansluta ytterligare tätorter av betydelse inom de angivna 
delägarkommunerna eller i andra kommuner i framtiden så krävs enligt 
delegationen minst en anmälan till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska 
då bedöma om belastningsökningen ryms inom Ryaverkets tillstånd. Vid 
prioritering bör också beaktas vad som är bäst för miljön totalt sett, med hänsyn till 
förhållandena vid de berörda avloppsreningsverken och deras recipienter. Om 
tillsynsmyndigheten bedömer att anslutningen inte ryms inom ramen för tillståndet 
så medför åtgärden krav på en ny tillståndsprövning (helprövning eller 
ändringstillstånd). Några ytterligare villkor i det här avseendet bedöms inte 
motiverade i nuläget.  

Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att anslutningsförhållandena 
och oklarheterna kring vad som orsakat belastningsökningen under senare år 
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innebär viss osäkerhet om den framtida belastningen, vilket bidrar till 
bedömningen att tillståndet ska tidsbegränsas. I nuläget är det dock inte motiverat 
med några ytterligare begränsningar utöver vad som framgår av detta beslut. För 
den förhållandevis begränsade tid som tillståndet avser, bedöms inte utformningen 
av tillståndet innebära att planeringsförutsättningarna i delägarkommunerna ändras 
på något avgörande sätt. 

Ska tillståndet tidsbegränsas?

Den begränsande möjligheten till åtgärder i det befintliga avloppsreningsverket och 
den stora mängden tillskottsvatten leder sammantaget till att kravet på bästa 
möjliga teknik inte uppfylls fullt ut. Det finns en viss osäkerhet kring 
avloppsreningsverkets inkommande belastning och dimensionering. Bedömningen 
är att kapaciteten när det gäller behandling av avloppsvatten måste ökas för att 
verksamheten långsiktigt ska vara förenlig med kraven på bästa teknik och 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten. 

Det är fråga om en stor verksamhet med en betydande miljöpåverkan där 
tidsbegränsning av tillståndet enligt förarbetena till miljöbalken skulle kunna vara 
motiverat (jfr prop. 1997/98:45 del 1 s. 480). Samtidigt är Ryaverket en 
samhällsviktig anläggning, vilket kan tala emot tidsbegränsning.

Sökanden är införstådd med att åtgärder behöver vidtas så att utsläppen på sikt kan 
minskas, men motsätter sig att tillståndet tidsbegränsas. Sökanden yrkar i stället på 
en prövotid för att utreda vilka åtgärder som ska vidtas. En prövotidsutredning kan 
fastställas när en verksamhet bedöms vara tillåtlig men då det saknas tillräckligt 
underlag för att avgöra vilka slutliga villkor som ska gälla t.ex. på grund av att 
reningstekniker som utretts är oprövade. Det är däremot inte möjligt att skjuta upp 
avgörandet av frågor som har med själva tillåtligheten att göra under en prövotid, 
t.ex. grundläggande ställningstaganden om lokalisering, huvudsaklig 
processutformning, kapacitet etc. Miljöprövningsdelegationen finner att ett 
prövotidsförfarande enligt sökandes yrkanden inte är möjligt i detta fall.

Sökanden redovisar att det tar minst 16 år innan nya anläggningsdelar kan vara i 
drift. Miljöprövningsdelegationen finner sökandens tidsplan rimlig och 
tidsbegränsar tillståndet t.o.m. 2036. Under dessa år ges sökanden tid att 
genomföra de utredningar som krävs, vid behov skaffa sig rådighet över nya ytor, 
initiera de detaljplaneändringar och inhämta de tillstånd som krävs, samt bygga och 
ta i drift nya anläggningsdelar, så att kravet på bästa möjliga teknik tillgodoses och 
så att verksamheten bidrar till att miljökvalitetsnormerna för ytvatten på sikt kan 
uppnås.

Vid en samlad bedömning kommer Miljöprövningsdelegationen fram till att 
tillståndet ska tidsbegränsas. Den angivna tidsbegränsningen i detta beslut, som 
ansluter till det sökanden har uppgett beträffande tidplan för ytterligare åtgärder, 
bedöms vara rimlig.

Vilka villkor behövs för tillståndet?

Med anledning av förslagen till villkor och remissinstansernas synpunkter samt 
sökandens bemötande gör Miljöprövningsdelegationen följande överväganden när 
det gäller villkor för verksamheten. De villkor som är av karaktären standardvillkor 
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och överensstämmer med vad som är brukligt vid den här typen av verksamhet 
med liknande storlek och omgivning motiveras inte närmare.

Villkor 2 – Utsläpp till vatten
Sökanden har kompletterat sitt yrkade utsläppsvillkor med begränsningsvärden 
avseende utsläppsmängder bl.a. efter synpunkter från Länsstyrelsen. De yrkade 
haltkraven kan accepteras när de kombineras med ett mängdkrav. 
Miljöprövningsdelegationen anser dock att begränsningsvärdena avseende halter 
bör gälla både som årsmedelvärde och som medelvärde för tertial 2. Syftet är att 
skydda recipienten från förhöjda utsläpp under den biologiskt mest aktiva perioden. 

Ryaverket utgör en betydande utsläppskälla för närliggande vattenförekomster. Det 
finns därför anledning att även begränsa utsläppta mängder från 
avloppsreningsverket.  Av ansökan framgår att mängden tillskottsvatten till 
Ryaverket har betydande inverkan på den totala mängden utsläpp. Största mängden 
tillskottsvatten kommer från Göteborg. Trots ett systematiskt arbete med att 
åtgärda ledningar och separera dag- och spillvatten har några tydliga resultat inte 
uppnåtts. Mot bakgrund av det kan ett mängdvillkor utgöra ett lämpligt incitament 
för de åtgärder som följer av villkor 6 i detta beslut, även med beaktande av att 
sökanden har begränsad rådighet över ledningsnätet.

Mängdvillkoret utformas som ett rullande medelvärde över tre år. Därmed bedöms 
det finnas utrymme för viss variation under enstaka år utan att villkoret riskerar att 
överskridas.  

Villkor 6 – Tunnelsystemet och ledningarna
Mängden tillskottsvatten har en avgörande betydelse för verksamhetens utsläpp till 
vatten. Hur mängden tillskottsvatten kommer att förändras i framtiden är 
svårbedömt men Miljöprövningsdelegationen ser en uppenbar risk för att den 
nuvarande situationen med ett stort eller ökande inläckage av tillskottsvatten 
kommer att kvarstå inom överskådlig tid. Tillskottsvattnet tar plats i 
avloppsreningsverket, gör att allt avloppsvatten inte kan genomgå fullständig 
rening och leder till ökade utsläppsmängder. Av ansökan framgår att 
utsläppshalterna trots utspädningseffekten kan bli högre i högflödesscenariot, alltså 
det scenario där den nuvarande trenden med ökande mängder tillskottsvatten håller 
i sig, jämfört med lågflödesscenariot där mängden tillskottsvatten minskar.

Miljöprövningsdelegationen anser därför att det behövs ett villkor som anger att 
mängden tillskottsvatten ska minimeras. Sökanden saknar rådighet över 
ledningsnätet i de anslutna kommunerna, men bör verka för att kommunerna vidtar 
de åtgärder som behövs.

Miljöprövningsdelegationen anser att delägarkommunerna måste vidta ytterligare 
åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten som leds till Ryaverket så långt det 
är möjligt. Största mängden tillskottsvatten kommer från Göteborg. Där bedöms 
det samhällsekonomiskt lönsamt att utföra åtgärder på ledningsnätet så att andelen 
tillskottsvatten minskas till i storleksordningen 53 %. Resterande del av 
investeringarna bör göras på avloppsreningsverket. Trots ett systematiskt arbete 
med att åtgärda ledningar och separera dag- och spillvatten har några tydliga 
resultat inte uppnåtts och andelen tillskottsvatten är fortsatt hög. Ansökan visar att 
tillskottsvattnet är en viktig orsak till att utsläppshalterna i avloppsreningsverket 
inte kan begränsas i nivå med vad som bör vara möjligt med bästa teknik i 
miljöbalkens mening och har en betydande inverkan på den totala mängden 
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utsläpp. Detta har i sin tur bidragit till Miljöprövningsdelegationens bedömning att 
tillståndet måste tidsbegränsas i väntan på att anläggningens kapacitet ökas. Detta 
är omständigheter som måste beaktas tydligare vid bedömningen av vilka åtgärder 
som är ekonomiskt rimliga att vidta när det gäller tillskottsvatten.

Villkor 7 – Olägenheter
Miljöprövningsdelegationen fastställer ett övergripande villkor om olägenheter 
enligt Länsstyrelsens förslag, dock utan ordet buller eftersom buller regleras i ett 
separat villkor (villkor 8).

Villkor 8 – Buller
Miljöprövningsdelegationen anser, till skillnad från Länsstyrelsen, att ett 
bullervillkor är motiverat. Även om buller normalt sett inte är ett problem vid 
avloppsreningsverk så handlar det i detta fall om en mycket stor anläggning med 
många interna och externa transporter. Buller från verksamheten bör därför 
regleras i ett villkor på samma sätt som för andra typer av miljöfarliga 
verksamheter. Det gör det tydligt både för verksamhetsutövaren, närboende och 
berörda myndigheter vad som ska gälla avseende buller från verksamheten.

Jämfört med Naturvårdsverkets riktlinjer i rapport 6538, Vägledning om industri- 
och annat verksamhetsbuller, från 2015 bidrar Ryaverket nattetid med högre 
ljudnivåer – 45 dB(A) – vid de närmaste bostäderna än vad riktlinjerna anger 
(40 dB(A) nattetid). Övrig tid klaras riktvärdena. Ryaverkets bidrag till ljudnivån 
vid bostäderna kan minskas om försedimenteringsbassängerna och biobädden täcks 
över eller skärmas av. Detta är dock dyrt och komplicerat och skulle inte förändra 
ljudnivån vid bostäderna i någon betydande omfattning, eftersom väg- och 
tågtrafiken bidrar med högre ljudnivåer. Miljöprövningsdelegationen finner att det i 
nuläget inte är rimligt att ställa krav på åtgärder för att 40 dB(A) ska klaras nattetid 
och anger ett högre begränsningsvärde i villkoret. Sökanden ska dock fortlöpande 
vidta skäliga åtgärder för att begränsa buller från verksamheten så långt som 
möjligt.  Vid om- och nybyggnation samt utbyte av bullrande utrustning ska 
åtgärder vidtas så att bullerbidraget från berörda anläggningar, utrustning m.m. 
efter genomförda åtgärder inte beräknas bidra till högre ekvivalent ljudnivå vid 
närmaste bostäder än 40 dB(A) nattetid. 

Villkor 11 – Organiskt avfall
Det avfall som tas emot för rötning består enligt ansökan av

 fett från fettavskiljare installerade hos storkök, restauranger, 
personalmatsalar m.m.

 organiskt material som uppkommer pga. produktion, spill och 
produktionsstörningar från livsmedelsindustri, restauranger och storkök, 
förutsatt att det inte klassas som animaliska biprodukter.

 slam från andra avloppsreningsverk.

I bestämmelserna om animaliska biprodukter ställs krav på hygienisering av olika 
animaliska avfall/biprodukter.7 Miljöprövningsdelegationen bedömer att något eller 

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om 
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är 
avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 
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några av de avfallsslag som kan komma att tas emot (se bilagan till detta beslut) 
utgör eller kan utgöra animaliska biprodukter. Det gäller i första hand avfallstypen 
biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall (avfallskod 20 01 08), som enligt 
Miljöprövningsdelegationen bedömning ingår i begreppet matavfall enligt SJVFS 
2006:84, kategori 3. Enligt 2 kap. 12 b § SJVFS 2006:84 får yrkesmässig rötning 
och kompostering av matavfall utföras med de hygieniseringsmetoder som nämns i 
bilaga 4 till föreskrifterna.

I Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:158 ges vägledning om 
försiktighetsmått vid tillämpning av metoder för bl.a. yrkesmässig rötning och 
kompostering i tillståndspliktiga anläggningar som tar emot källsorterat matavfall, 
livsmedelsrelaterat verksamhetsavfall samt avloppsslam. Med källsorterat 
matavfall avses i denna vägledning matavfall som motsvarar avfallskod 20 01 08 i 
bilaga 2 till avfallsförordningen. Vid rötning rekommenderas bl.a. en temperatur 
om minst 55°C (termofil rötning) och en exponeringstid om minst sex timmar. 
Rekommendationerna motsvarar de hygieniseringsmetoder som anges i bilaga 4 till 
SJVFS 2006:84. Utifrån ovanstående bedömer Miljöprövningsdelegationen att det 
är rimligt att ställa krav på hygienisering om matavfall ska tas emot vid Ryaverket.

Tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet att medge att ytterligare lättnedbrytbara, 
pumpbara, icke-farliga avfallsslag får tas emot, utöver de som anges i bilagan till 
detta beslut. En förutsättning är dock att avfallet har liknande egenskaper med 
avseende på föroreningsinnehållet och risken för driftstörningar eller olägenheter 
samt att hanteringen är förenlig med lagstiftningen om animaliska biprodukter.

Villkor 13 – Överlåtelse av icke-hygieniserat slam
I SOU 2020:3 lämnas förslag på ny lagstiftning kring hantering av avloppsslam, 
bl.a. förbud mot spridning. I avvaktan på att eventuell ny lagstiftning införs är det 
viktigt att sökanden aktivt arbetar med att avsätta slammet på miljömässigt bästa 
sätt. Slamkungörelsen9 är 25 år gammal och omfattar endast avsättning av 
avloppsslam inom jordbruket. Miljöprövningsdelegationen ser därför positivt på att 
verksamheten är certifierad enligt REVAQ. Delegationen förutsätter att sökanden 
aktivt arbetar med att få avsättning för slammet till jordbruk inom ramen för 
gällande lagstiftning samt med full spårbarhet enligt vad certifieringen föreskriver.

I dagsläget saknas lagstiftning som reglerar hur slam som används för tillverkning 
av jord- eller jordförbättringsprodukter ska hygienseras och hur dess innehåll av 
näringsämnen ska nyttiggöras. Naturvårdsverket ger dock i sina allmänna råd 
NFS 2003:15 vägledning om försiktighetsmått vid tillämpning av metoder för bl.a. 
yrkesmässig rötning och kompostering i tillståndspliktiga anläggningar som mottar 
källsorterat matavfall, livsmedelsrelaterat verksamhetsavfall samt avloppsslam. Vid 
rötning rekommenderas, som nämnts ovan, bl.a. en temperatur om minst 55°C 
(termofil rötning) och en exponeringstid om minst sex timmar. Vid Ryaverket sker 
rötningen mesofilt, dvs. vid en lägre temperatur än vad som krävs för att slammet 

(förordning om animaliska biprodukter), samt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom 
livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.
8 Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:15) till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om 
metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall.
9 Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, 
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.
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ska anses vara hygieniserat. Sökanden uppger sig dock ha en god beredskap inför 
ett eventuellt kommande krav på hygienisering av allt slam.

Eftersom det slam som avsätts till jordbruksändamål är REVAQ-certifierat, vilket 
Miljöprövningsdelegationen betraktar som ett åtagande från sökandens sida, anser 
delegationen inte att det är nödvändigt med villkor som specificerar hur denna del 
av slammet ska hygieniseras. Ungefär hälften av slammet används emellertid för 
tillverkning av anläggningsjord och jordförbättringsprodukter. En fullgod 
hygienisering är här minst lika motiverad som vid jordbruksanvändning. Ett villkor 
som innebär att överlåtelse av icke-hygieniserat slam endast får ske till 
anläggningar där en fullgod hygienisering sker bör därför fastställas. Med fullgod 
hygienisering avses i dagsläget den nivå som anges i tabell 1 i NFS 2003:15. 
Denna nivå överensstämmer med de krav som ställs i bilaga 4 till SJVFS 2006:84.

Åtgärder som syftar till att åstadkomma en fullgod hygienisering vid Ryaverket 
omfattas inte av denna ansökan. Sökanden har endast översiktligt redovisat vilka 
metoder som skulle kunna tillämpas om detta blir aktuellt. Inför ett eventuellt 
framtida införande av hygienisering bör sökanden kontakta tillsynsmyndigheten för 
att diskutera om åtgärden ryms inom tillståndet eller om ändringen är 
tillståndspliktig.

Villkor 14, 15 och 16 – Utsläpp till luft samt miljöpåverkan från transporter
Det är viktigt att sökanden löpande arbetar för att minimera verksamhetens utsläpp 
av växthusgaser (metan, dikväveoxid, koldioxid) och klimatpåverkan. Metan är en 
kraftig växthusgas med 21 gånger större påverkan än koldioxid. Rötgas som inte 
kan nyttiggöras ska därför facklas. Vidare ska verksamheten bedrivas så att utsläpp 
av växthusgaser minimeras.

En förutsättning för att anläggningens metanutsläpp ska kunna verifieras är att 
utsläppskällorna identifieras och utsläppen kvantifieras. Ett strukturerat arbete med 
läcksökning är också viktigt för att metanutsläpp ska kunna upptäckas och 
åtgärdas. Intervall och utförande av den systematiska utsläppskontrollen bör 
fastställas i kontrollprogrammet.

I arbetet med att minimera utsläppen av växthusgaser bör även ingå att den kolkälla 
som används i reningsprocessen i möjligaste mån ska vara fossilfri.

Sökanden ställer krav på att transporterna av slam ska ske i enlighet med de 
miljökrav som anges i ”Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 
överenskomna mellan Göteborgs-, Malmö och Stockholms stad samt 
Trafikverket”. Sökanden motsätter sig dock att ett sådant krav fastställs i ett villkor. 
Miljöprövningsdelegationen anser att sökanden har fog för sina invändningar. 
Samtidigt finns det skäl att ställa krav på att miljöpåverkan från transporterna ska 
begränsas. Miljökvalitetsnormen för NO2 överskrids i vissa delar av 
Göteborgsregionen. Halterna är högst längs de starkt trafikerade lederna, men alla 
som bidrar till transporterna behöver arbeta för att minska utsläppen till luft. 
Miljöprövningsdelegationen fastställer därför ett villkor som säger att 
miljöpåverkan från transporterna ska begränsas som långt som möjligt och att det 
ska finnas en handlingsplan för detta. Villkoret bör inte ange vilka preciserade 
miljökrav som ska gälla, eftersom det eventuellt skulle kunna begränsa möjligheten 
till framtida förbättringar. Det kan dock vara rimligt att sökanden ställer krav 
motsvarande minst den nivå som anges i storstadsöverenskommelsen, och att dessa 
krav ska ställas på alla tunga transporter som sökanden har rådighet över. Kraven 
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bör också, i de fall de är tillämpbara, användas vid inköp av nya maskiner till 
anläggningen. 

Villkor 17 och 18 – Risker och beredskap
En aktuell beredskapsplan för anläggningen, inklusive dokumenterade rutiner och 
anpassad utrustning, ska finnas och följas. Planen bör bl.a. omfatta hanteringen av 
risker förknippade med skyfall, översvämning, underhålls- och driftstopp, olyckor, 
läckage av kemiska produkter, strömavbrott, tunnelras, gasutsläpp samt brand- och 
släckvattenhantering.

Avloppsreningsverkets byggnader och tekniska utrustning ska vara utformade för 
att klara minst ett 100-årsregn utan väsentliga störningar. 
Miljöprövningsdelegationen anser att bebyggelse generellt ska klara denna nivå. 
Vid samhällsviktiga verksamheter, som t.ex. avloppsreningsverk, är det dock 
rimligt med en högre säkerhetsnivå. Sökanden förutsätts beakta detta i sitt fortsatta 
arbete. Ett exempel på en åtgärd för att minska påverkan av skyfall är att eventuella 
lågpunkter där vatten kan ansamlas byggs bort.

Även tunnelsystemet, pumpstationer etc. bör vara utformade för att klara skyfall. 
Ansökan utgör inte ett tillräckligt underlag för att bedöma vilken kravnivå som är 
rimlig här. I Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg (Länsstyrelsens 
rapport 2015:55), vilken har utarbetats av Länsstyrelsen tillsammans med 
Göteborgs kommun, anges som en åtgärd att kunskapen om hur avloppsnätverket 
påverkas av ett beräknat högsta flöde ska ökas. Det ska enligt planen vara klart 
senast 2019. Miljöprövningsdelegationen anser att sökanden fortlöpande ska arbeta 
med frågan och att den bör integreras i beredskapsplanen.

Villkor 20 – Kontrollprogram
Miljöprövningsdelegationen förutsätter att kontrollprogrammet utformas så att en 
god uppföljning och kontroll av anslutningen och den inkommande belastningen 
säkerställs och så att den osäkerhet som finns i dag kan undanröjas. Delegationen 
håller med Länsstyrelsen om att kontrollprogrammet bl.a. ska omfatta regelbunden 
mätning av syrehalten i bottenvattnet i Rivö fjord. Detta är motiverat med tanke på 
att Ryaverket utgör en betydande punktkälla till fjorden. Sökanden har åtagit sig att 
genomföra de syremätningar som föreslås.

Vidare delar Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsens uppfattning att sökanden 
bör verka för att Bohuskustens Vattenvårdsförbund ska inkludera ålgräsinventering 
i sitt program.

Villkor 21 – Avvecklingsplan
Det bör ställas krav på att en avvecklingsplan lämnas till tillsynsmyndigheten i god 
tid innan verksamheten upphör i sin helhet eller i någon del. Vad som utgör god tid 
bör avgöras i samråd med tillsynsmyndigheten, men som en utgångspunkt bör tre 
månader vara rimligt. Av planen ska bl.a. framgå hur kemiska produkter ska tas om 
hand, hur byggnader och teknisk utrustning ska avvecklas samt vilka åtgärder som 
krävs med anledning av eventuella markföroreningar.

Villkor 22 – Handlingsplan för hur anläggningen ska anpassas
Så som nämnts ovan är det inte möjligt att i det här fallet skjuta upp frågan om hur 
avloppsreningsverket ska anpassas för framtiden under en prövotid. Samtidigt är 
det viktigt att sökanden snabbt kommer igång med de utredningar som behövs i det 
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här avseendet. Sökandens förslag på utredningar fastställs därför, med vissa 
ändringar, i form av ett slutligt villkor om en handlingsplan för ändamålet. 
Villkoret är i hög grad baserat på sökandens förslag till utredningsvillkor (U0). 

Sökanden skriver i sitt förslag att bästa möjliga teknik inom den utpekade 
lokaliseringen ska redovisas, vilket antyder att sökanden avser fatta beslut om 
lokaliseringen och teknikvalet innan tillståndsprövningen påbörjas. 
Miljöprövningsdelegationen vill därför tydliggöra att detta är frågor som ska 
avgöras i tillståndsprövningen. Alternativa lokaliseringar ska således utredas för 
både avloppsreningsverket och utsläppspunkten. På samma sätt ska alternativa 
tekniska lösningar tas fram för avloppsreningsverket.

Sökanden föreslår att befolknings- och flödesprognoserna ska göras för 2050–
2070. Miljöprövningsdelegationen anser att prognoserna bör göras med en så lång 
tidshorisont som möjligt. Samtidigt innebär det att prognosen blir mer osäker. 
Delegationen anger därför att prognoserna förslagsvis kan göras för perioden fram 
till 2070. Det innebär att sökanden har ett visst utrymme att själv bedöma vilken 
tidshorisont som, efter närmare studier, visar sig vara lämpligast.

Miljöprövningsdelegationen väljer att inte precisera vilka recipientundersökningar 
som ska göras, utan anger endast att sökanden ska utreda hur utsläppen av 
organiskt material, näringsämnen och miljögifter måste begränsas för att nå en nivå 
som recipienten klarar, som inte medför risk för sänkt status hos någon 
kvalitetsfaktor och som inte motverkar att miljökvalitetsnormerna för ytvatten kan 
uppnås. Med ordet miljögifter avser Miljöprövningsdelegationen alla föroreningar 
som kan ha en skadlig påverkan på organismer, som t.ex. prioriterade ämnen, 
läkemedelsrester, särskilt förorenande ämnen och metaller. 

Miljöprövningsdelegationen anser att sökandens förslag till utredningar 
(recipientmätningar och utredningar av prioriterade och särskilt förorenande 
ämnen, syrgashalter i bottenvattnet, näringsämnen och växtplankton i ytvattnet) är 
en god utgångspunkt. Utifrån vad som redan i dag kan förutses i form av 
utredningsbehov vill delegationen ändå nämna åtgärder för att förbättra reningen av 
organiskt material, fosfor och kväve. I fråga om kväveutsläppen finns även skäl att 
närmare utreda behovet av minskade utsläpp av ammoniumkväve. Vad gäller 
utsläpp av fosfor och kväve bör sökanden även ta fram underlag för ett 
mängdvillkor, eftersom mängden även har betydelse för miljöpåverkan. 
Utspädning ökar mängden utsläppta föroreningar. Det är därför viktigt att 
ytterligare utreda hur mängden tillskottsvatten kan minskas. Delegationen vill även 
påtala ett generellt behov av att beakta utsläpp av och eventuella åtgärder mot 
sådana ämnen som i övrigt kan vara aktuella med anledning av statusklassificering 
och miljökvalitetsnormerna för kemisk status enligt bilaga 6 till HVMFS 2013:19 
samt eventuella särskilda förorenande ämnen enligt bilaga 5, kap. 4.2, till HVMFS 
2013:19. Utredningen inför den kommande tillståndsansökan ska ha en sådan 
omfattning att det blir möjligt att besluta om villkor som är anpassade till 
miljöbalkens hänsynsregler och praxis, inklusive beaktande av 
miljökvalitetsnormerna, vid den tid då ett nytt tillståndsbeslut fattas. Den närmare 
inriktningen på utredningarna bör tas fram i samråd med berörda parter.

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) redovisas ett åtgärdsmål att 
utsläppspunkten från Ryaverket ska flyttas längre ut i Göteborgs södra skärgård. 
Åtgärden är inte bindande utan en del i en långsiktig planering för bättre 
vattenkvalitet i Rivöfjorden. Den bör dock beaktas i utredningen. 
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Utredningarna bör på sökandens initiativ ske i samråd med samtliga berörda parter, 
utöver tillsynsmyndigheten även t.ex. miljöförvaltningarna och huvudmännen för 
ledningsnäten i delägarkommunerna. Det kan även vara lämpligt att samråda med 
centrala myndigheter som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.  
Tillsynsmyndighetens uppgift är att verka för att underlaget för den kommande 
tillståndsansökan blir tillräckligt.

Utredningsuppdrag U1 – Särskilt förorenande ämnen
Enligt det dataunderlag som sökanden nämner överskrider halten NH3-N, PFOS, 
PBDE, diklofenak och zink i det utgående vattnet från Ryaverket gränsvärdet för 
respektive ämne för kustvatten enligt HVMFS 2013:19. Det finns ytterligare fyra 
ämnen (17-alfa-etinylöstradiol, 17-beta-östradiol, diklofenak och benso(a)pyren) 
där det p.g.a. alltför höga detektionsnivåer i ämnesanalysen råder osäkerhet kring 
om gränsvärdena i HVMFS 2013:19 överskrids eller inte. När det gäller halterna i 
själva recipienten så överskrids bedömningsgrunden för hormonet 17-
alfaetinylöstradiol.

Enligt Länsstyrelsens undersökning av vattenkvaliteten i Rivö fjord under 2017 och 
2018 överskrider halten NH3-N i Rivö fjord ofta gränsvärdet för årsmedelvärde 
enligt HVMFS 2013:19. Periodvis överskrids även gränsvärdet för maximal tillåten 
koncentration. För parametrarna PFOS, zink, 17-beta-östradiol och diklofenak har 
halter över gränsvärdena för årsmedelvärdet uppmätts.

Ovanstående talar för att Ryaverkets bidrag till förekomsten och koncentrationen 
av ammonium/ammoniak, diklofenak, 17-beta-östradiol, 17-alfa-etinylöstradiol, 
zink, PBDE och PFOS, liksom möjligheten att minska anläggningens utsläpp, bör 
utredas under en prövotid. Hänsyn bör tas till den planerade delningen av 
vattenförekomsten Rivö fjord. I de fall som Ryaverkets utsläpp riskerar att äventyra 
möjligheten att uppnå god ekologisk eller kemisk status för något ämne så ska 
åtgärder föreslås för att förhindra detta och i stället medverka till att god status 
uppnås. Utredningen bör bl.a. omfatta mätningar i recipienten och i utgående vatten 
från Ryaverket för de parametrar där det nuvarande dataunderlaget bedöms vara 
otillräckligt. 

Denna utredning kommer även att utgöra ett värdefullt underlag för den kommande 
tillståndsprövningen och ingår därmed även i det underlag som ska tas fram enligt 
villkor 22. Men då det redan i dag finns tecken på att dessa ämnen överskrider 
begränsningsvärdena är det rimligt att de beaktas redan i denna prövning och inte 
skjuts fram till den kommande prövningen.

Utredningen med förslag till åtgärder och slutliga villkor ska lämnas in senast tre år 
efter att tillståndet har tagits i anspråk och åtgärder bör vid behov genomföras inom 
ramen för detta tillstånd. Detta möjliggör också att resultatet av utredningen kan 
beaktas i den handlingsplan som ska tas fram enligt villkor 22.

Utredningsuppdrag U2 – Metanläckage från slambehandlingen
För att reducera metangasutsläppen är det viktigt att metangasutvinningen 
optimeras i rötkamrarna, men också att metanbildningsprocessen avbryts efter 
rötningen. Enligt Avfall Sveriges rapport U2010:07, Utformning av biogödsellager 
på svenska biogasanläggningar, är emissionerna från rötrestlager konsekvent lägre 
vid anläggningar som har efterrötning med gasuppsamling jämfört med 
anläggningar som saknar detta. Vid större biogasanläggningar är en vanlig teknik 
att rötresten leds till en mindre rötkammare för att svalna, alternativt att den kyls i 
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en s.k. efterrötkammare, där bildad gas tas omhand. Alternativt kan 
metanproduktionen avbrytas genom en styrd temperatursänkning till under 20°C.

Vid Ryaverket finns två stora rötkammare och en mindre. Den sistnämnda används 
som utjämningsmagasin och efterrötkammare innan slammet pumpas vidare till 
avvattningen. I dagsläget är det årliga utsläppet av metan från slamplattan ca 
130 ton metan eller 4 300 ton koldioxidekvivalenter. Om temperaturen i det 
lagrade slammet sänks från nuvarande 35°C till ca 15°C så skulle metanavgången 
minska med ca 25 %. Om sökanden i stället skulle införa sluten hantering av 
slammet i silor, eller torkning av slammet, så skulle 95 % av metanavgången kunna 
tas om hand. Det är oklart vilka konsekvenser åtgärderna skulle få på slammets 
avvattningsegenskaper, rejektvattenbehandlingen och energiförbrukningen.

Sökanden bör även vidta åtgärder för att minska metanavgången från slamplattan 
och öka omhändertagandet av gas.

Vilka åtgärder som är lämpligast bör avgöras under en prövotid. Under prövotiden 
ska sökanden utreda hur metanavgången påverkas av bl.a. slammets 
utrötningsgrad, uppehållstiden i efterrötkammaren och temperaturen hos det 
lagrade slammet, samt vilka åtgärder som bör vidtas för att minska metanangången 
och öka omhändertagandet av metangas. Av utredningen ska framgå vilken eller 
vilka metoder som är lämpligast med hänsyn till tekniska, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter.

Utredningen med förslag på åtgärder och eventuellt också förslag på slutliga villkor 
ska lämnas in senast tre år efter att tillståndet har tagits i anspråk och åtgärder ska 
vid behov genomföras inom ramen för detta tillstånd. Detta möjliggör också att 
resultatet av utredningen kan beaktas i den handlingsplan som ska tas fram enligt 
villkor 22.

När ska verksamheten ha satts igång?

Miljöprövningsdelegationen anger ingen tid inom vilken verksamheten ska ha satts 
igång eftersom verksamheten redan pågår.

Övriga överväganden

Syrhåla
Tillståndet från 1994 återkallas endast i de delar som inte gäller Syrhåla. Även om 
sökanden inte längre deponerar slam i bergrummet så har deponin ännu inte 
sluttäckts och avslutats. Hanteringen av den gas som finns i bergrummet innebär 
dessutom att verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen och hanteringen har 
sådan omfattning att verksamheten därmed är tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Tillståndet från 1994 ska därför fortsätta att gälla i de delar som avser 
verksamheten i Syrhåla. Om sökanden överlåter Syrhåla åt en annan aktör så ska en 
upplysning om ändrad verksamhetsutövare lämnas till tillsynsmyndigheten.

Inget villkor om läkemedelsrening
Miljöprövningsdelegationen finner att det inte är nödvändigt att fastställa ett villkor 
om läkemedelsrening, vilket Länsstyrelsen har föreslagit. Sökanden har åtagit sig 
att följa den tekniska utvecklingen på området. Enligt villkor 3 ska dessutom 
avloppsreningsverket ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås 
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med tekniskt och ekonomiskt skäliga insatser. I detta ingår, menar delegationen, att 
utsläppen av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar ska reduceras i 
möjligaste mån. Vissa läkemedelsrester ingår i utredningsuppdraget U1, där förslag 
till slutliga villkor ska föreslås när utredningen är klar.

Sammanfattande bedömning

Förutsatt att de föreskrivna villkoren iakttas anser Miljöprövningsdelegationen 
sammanfattningsvis att verksamheten går att förena med målen för miljöbalken, de 
allmänna hänsynsreglerna och en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurserna. Därför ska tillstånd ges till verksamheten.

Information
Om verksamheten ska ändras kan det krävas ett helt nytt tillstånd, ändringstillstånd 
eller anmälan till tillsynsmyndigheten (se 1 kap. 4 och 11 §§ 
miljöprövningsförordningen [2013:251]).

Om verksamheten överlåts till någon annan fysisk eller juridisk person ska den nya 
verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det (se 32 § 
förordningen [1998:899] om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Om det 
behövs en säkerhet för att tillståndet ska vara giltigt, måste den nya 
verksamhetsutövaren ställa en egen säkerhet som Miljöprövningsdelegationen ska 
godkänna.

Detta tillstånd innebär inte att verksamhetsutövaren slipper krav som följer av 
andra bestämmelser, exempelvis enligt 11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet, 
kulturmiljölagen (1988:950) eller plan- och bygglagen (2010:900). Det kan handla 
om att det också är nödvändigt med tillstånd till eller anmälan av 
vattenverksamhet, tillstånd för ingrepp i fornlämning eller bygglov. 

Alla som bedriver eller har bedrivit en miljöfarlig verksamhet ansvarar för 
efterbehandling av mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar 
som är förorenade. Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening som kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön (se 2 kap. 8 § och 10 kap. miljöbalken).

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län. I beslutet har Anders Hjalmarsson, ordförande, och 
Birgitta Alexandersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av 
Anita Harri, miljöhandläggare.

Anders Hjalmarsson Birgitta Alexandersson

Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter.
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Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen 
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 4 mars 2020.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet 
dock ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 19 februari 2020.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange

- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,

- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och 
ärendets diarienummer, samt

- hur du anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det 
ska ändras.

Bilaga
Avfallsslag som omfattas av tillståndet

Sändlista
Externt

 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 
 Länsstyrelsen/Enheten för miljötillsyn, 

miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
 Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs kommun, 

miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 
 Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, miljo@ale.se 
 Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun, miljo.halso@harryda.se 
 Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun, kommun@kungalv.se 
 Miljö- och byggnadsnämnden i Lerums kommun, miljoenheten@lerum.se 
 Miljönämnden i Mölndals kommun, miljo@molndal.se 
 Bygg- och miljönämnden i Partille kommun, kundcenter@partille.se
 Huvudmannen för VA-verksamheten i Göteborgs kommun, 

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 
 Huvudmannen för VA-verksamheten i Ale kommun, kommun@ale.se 
 Huvudmannen för VA-verksamheten i Härryda kommun, 

kommun@harryda.se
 Huvudmannen för VA-verksamheten i Kungälvs kommun, 

kommun@kungalv.se 
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 Huvudmannen för VA-verksamheten i Lerums kommun, 
lerums.kommun@lerum.se

 Huvudmannen för VA-verksamheten i Mölndals kommun, 
stad@molndal.se 

 Huvudmannen för VA-verksamheten i Partille kommun, 
kundcenter@partille.se 

 Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskap, registrator@msb.se
 Trafikverket, Region Väst, goteborg@trafikverket.se 
 Transportstyrelsen, sjofart@transportstyrelsen.se 
 Räddningstjänsten i Stor-Göteborg, raddningstjansten@rsgbg.se 
 Aktförvararen i Göteborgs Stad
 Ted Wennerqvist, Stangdell&Wennerqvist AB, ted@swlaw.se 
 Karin vad der Salm, Gryaab AB, karin.van.der.salm@gryaab.se

Internt
 Anders Hjalmarsson
 Birgitta Alexandersson
 Anita Harri
 Monica Lind
 Katja Almqvist
 Cecilia Niklasson Wrande
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