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1. Yrkande och Administrativa uppgifter
1.1 Yrkande
Rena Hav Sverige AB (”Bolaget”) ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för
uppförande av ett reningsverk för befintlig fiskberedningsindustri med tillhörande
biogasanläggning på del av fastigheten Gravarne 3:1 och 3:6, Kungshamn, Sotenäs
kommun, Västra Götaland. En avstyckning från dessa fastigheter kommer att ske.
Bolaget hemställer att Länsstyrelsen förordnar att tillståndet får tas i anspråk
omedelbart. Verksamheten enligt miljötillståndet skall ha påbörjats inom fem år efter
lagkraftvunnet tillstånd.

1.2 Verksamhetskoder och ansökans omfattning
Verksamheten vid Rena Hav Sverige AB klassificeras enligt följande verksamhetskoder:
90.25 (B)

Anläggning för rening av avloppsvatten från en eller flera anläggningar
enligt 5 kap. med behandling av processavloppsvatten enligt 4 § för en
produktion av mer än 18.500 ton produkter. Anläggningen är IED-klassad.

90.406 (B) Anläggning för framställning av biogas som tar emot 25 000 – 100 000 ton
avfall per år. Anläggningen är IED-klassad
40.10 (B)

Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt
bränsle per kalenderår. Biogasproduktionen beräknas uppgå till ca 20 GWh
per år, vilket motsvara cirka 2,1 miljoner kubikmeter metan per kalenderår.

Reningsverket kommer att ta emot ca 270 000 ton processavloppsvatten per kalenderår
och biogasanläggningen inklusive rejekt från biogasanläggning och kommer att ta emot
ca 30 000 ton per kalenderår. Verksamhetskoden är således 90.25 dvs. B-verksamhet för
processreningsverk i bilagan till förordningen (SFS 2013:251) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd med Länsstyrelsen som prövande instans. Anläggningen blir
IED-klassad.
Biogasanläggningen tar emot ca 30 000 ton avfall. Koden är då 90.406 dvs B-verksamhet
med Länsstyrelsen som prövande instans. Anläggningen är IED-klassad.
Biogasanläggningen kommer att framställa mer än 150 000 kubikmeter gasformigt
bränsle per kalenderår. Biogasproduktionen beräknas uppgå till 20 GWh per år,
motsvarande ca 2,1 miljoner normalkubikmeter metangas per år vid full drift. Koden är
således 40.10 dvs. B-verksamhet Länsstyrelsen som prövande instans.
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Anläggningen är att betrakta som en IED-anläggning. En statusrapport lämnas som
bilaga 4 till denna ansökan.
Verksamheten omfattas inte av Sevesodirektivet, då volymerna momentant lagerhållen
biogas och gasol inte överskrider de undre kravnivåerna i förordningen (1999:382) om
åtgärderna för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Orenad biogas klassas i Sevesolagstiftningen som Riskfas 12 – brandfarlig gas. För att
klassas som Sevesoverksamhet krävs att hanteringen av brandfarlig gas övertiger 10
ton. För gasol gäller 50 ton som den lägre kravnivån. Hanteringen vid anläggningen
uppskattas utifrån gasklockans storlek och gasmängderna i rötkammare och
efterrötkammare samt mängden gasol. Vid en summering enligt Seveso-lagstiftningen
kommer summan att understiga den lägre kravnivån. Däremot kan gas komma att
levereras till Orklas anläggning som är Sevesoklassad.
Anläggningen kommer att ta emot substrat som regleras av ABP-förordningen, se bilaga 8
och 9. Gällande regler enligt ABP-förordningen kommer att följas av Rena Hav och
tillstånd kommer även att sökas hos Jordbruksverket.
Denna nyetablering av ett reningsverk med tillhörande biogasanläggning är en
anläggning som i första hand tar tillvara fiskavfall och processavlopp från
fiskberedningsindustrin i Sotenäs kommun. Nyetableringen ger fiskberedningsindustrin
möjlighet att använda BAT-teknik med omhändertagande av avfallströmmar där god
rening uppnås och energin som genereras kommer in i kretsloppet via användning i de
befintliga verksamheterna. I första steget kommer Orkla Foods Sverige AB’s (Tidigare
Abba Seafood AB) Hagabergs-anläggning samt Leröy Smögen Seafood AB’s anläggning
på Ödegården att anslutas.
I andra hand är det aktuellt att i en framtid att ansluta Domstein Sverige AB’s anläggning
på Guleskär, Kungshamn, via en sjöförlagd ledning. Då kan även Orkla Foods
anläggningar, Abba Bergrummet och Kryddning som ligger nära Domstein på Guleskär,
komma att anslutas. Det är också aktuellt med slam och moderlakar från
fiskberedningsindustri på andra platser i Bohuslän samt matavfall, från storkök och
livsmedelsindustri.
Biogasen kommer att användas för el- och värmegenerering samt fjärrkyla. Det mesta av
energin kommer att användas i de närliggande anläggningarna (Orkla och Leröy), som
el, värme och kyla. En god energibalans kommer att uppnås. Dessa företag svarar också
för huvuddelen av ”råvarorna” till biogasanläggningen.
Utöver energi kommer en del biogödsel att erhållas i produktionsprocessen. Biogödseln
planeras att säljas som gödningsmedel för att spridas på odlingsmark.
Då den planerade verksamheten (Rena Hav) kommer att beröra framförallt Orkla Foods
Sverige AB´s (Abba Seafood AB) och Leröy Sverige AB´s utsläppsvillkor är det troligt att
förändringar i dessa villkor måste beslutas av tillsynsmyndigheten. Orkla behöver rätt
att efterrena sitt processavlopp i Rena Hav´s anläggning och Leröy behöver rätt att
efterrena sitt processavlopp i Rena Hav´s anläggning istället för kommunens
reningsverk, Omholmen, som sker nu. Se bilaga 5, där de aktuella miljötillstånden för
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dessa bägge anläggningar återfinnes. Orkla har dessutom fått ett beslut om slutliga
villkor i slutet av februari 2014 vilket återfinnes i samma bilaga.
Intentionsavtal om rening är tecknade med Orkla och Leröy.
Ansökan om vattenverksamhet med byggnation i havet ingår ej i denna ansökan.

1.3 Sökande
Namn:

Rena Hav Sverige AB

Organisations nr:
Besöksadress:
Postadress:

556923-3686
Ödegården, Kungshamn
Rodergatan 7, 456 50 SMÖGEN

Telefon:
Fastighet:

0705-365501
Gravarne 3:1 och 3:6, Kungshamn, Sotenäs Kommun

Fastighetsägare:
Kontaktperson:
Ombud för ansökan:
Epost:

Sotenäs Kommun med försäljning till Rena Hav AB
Bengt Gunnarsson
Bengt Gunnarsson, tel 0705-365501
bengt@renahav.se

Kommun:
Län:

Sotenäs
Västra Götalands Län

Antal anställda:
Omsättning:

under start
under start

Verksamhetskod:
Tillstånd:

Gasframställning (40.10) och rening av avloppsvatten (90.25)
Sökes

Anläggningsnummer:
Miljöledningssystem:

Ej klart
Planeras

2 Verksamhetsutövare
Rena Hav Sverige AB, bilaga 2, ägs idag av fyra privatpersoner genom bolag. Bolaget har
med finansiering av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen utrett möjligheten och
bärkraften i lokal biogasproduktion. Bolaget har också beviljats delfinansiering av
Energimyndigheten för att uppföra anläggningen. En kapitalutvidgning planeras i Rena
Hav Sverige AB.
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3 Tidplan
Följande tidplan gäller för projektet

Aktivitet

201 201
201
201
3
4
5
6
KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV KV
Dec 1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Rötningsprov
Energimyndigheten,
Beslut
Projektering,
Anläggning
Utvärdering och prov
Biogödsel
Detaljplan
Miljötillstånd, Ansökan
Miljötillstånd
behandling
Bygglov
Ev ansökan, tillstånd
brygga
Byggnation
Idrifttagning

Figur 1. Tidplan

Tidplanen förutsätter att detaljplan och miljötillstånd ej överklagas.
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4 Lokalisering
Två alternativa lokaliseringsalternativ vilka visas i Figur 2 har utretts och har jämförts i
Miljökonsekvensbeskrivningen (Bilaga 1A). Den förordade lokaliseringen utifrån alla
parametrar är på industriområdet mellan Orkla Foods och Leröy Smögen Seafood och är
markerad med ett A.

Figur 2. De två utvärderade lokaliseringsalternativen(A och B) där A är förordad lokalisering

Anläggningen placeras på ett industriområde som är avsett för industriell storskalig
verksamhet med behov av vattenanknytning enligt ÖP 2010. Huvuddelen av avfallet som
skall behandlas kommer från befintliga industrier på området och behandlas där i
interna tillståndspliktiga reningsverk idag. Avståndet till närboende är relativt stort i
den förhärskande vindriktningen. Däremot finns en handfull bostäder i närheten av
anläggningen men ej i den förhärskande vindriktningen. Närmaste bostad från den
samlade ventilationen ligger på 300 meters avstånd och ytterligare 8 – 10 hus finns
inom radien 300 - 400 meter. Därutöver är det ca 650 meter till närmaste
bostadsbebyggelse.
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010) för Sotenäs kommun planeras ett
bostadsområde öster om Hagabergs industriområde.
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Rena Hav´s anläggning planeras att lokaliseras till fastigheten Gravarne 3:1 och 3:6 på
Hagabergs/Ödegårdens Industriområde där aktuellt område kommer att avstyckas från
kommunen som är ägare till marken idag. Området är detaljplanelagt för industriell
verksamhet men en planändring har beslutats av kommunen för att passa den
tillkommande verksamheten. Tomten är utsprängd (och plansprängd) och har mot de
närmaste fastigheterna och vägen en skärmande bergvägg som fungerar som
insynsskydd, skydd mot buller och delvis mot lukt. Anläggningen är placerad mitt
emellan de två stora avnämnarna av restprodukter.

Figur 3. Anläggningarna sedda från väster

Befintlig detaljplan redogöres för i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB´n), Bilaga 1.
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Figur 4. Anläggningarna sedda från luften
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5 Teknisk beskrivning
5.1 Flödesschema
I nedanstående flödesschema visas en överskådlig bild av processen.

Processen kan delas i två delar
•
•

Reningsverk
Biogasanläggning

Figur 5. Principiell uppbyggnad av anläggningen
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5.2 Omfattning
Ansökan omfattar att uppföra och driva en reningsanläggning med tillhörande
biogasframställning. Biogasen avses användas till strömframställning genom en
gasmotor eller alternativt förbränna den i en panna samt att ta tillvara kylvatten och
leverera detta som värme eller kyla till de näraliggande industrierna. Anläggningarna
skall uppföras på del av fastigheterna Gravarna 3:1 och 3:6. Ansökan omfattar:
•
•
•
•
•
•

en produktion av ca 3,1 miljoner Nm3 biogas (rågas) per år
mottagning av max ca 30 000 m³ råvara med hög TS-halt och max ca 230 000 m³
processvatten
en produktion av 3000 – 30 000 ton biogödsel per år (beroende på
avvattningsgrad)
tillverkning av el, värme och eventuellt kyla, totalt ca 20 GWh
leverans av energi och/eller biogas till befintlig industri
drift av Orklas och Leröys reningsverk som ingående komponenter i Rena Havs
process

Anläggningen kommer att byggas på en ca 15 000 kvm stor tomt och det mesta avser
nybyggnation med undantag av de reningsanordningar och tankar som redan finns inom
området och används av Orkla och Leröy.
Substraten (råvarorna) till Rena Hav finns i huvudsak inom området och hanteras där.
Av den primärt tänkbara substratmängden finns redan merparten hos Orkla och Leröy.
Ökad rening av processvattenavloppet från de befintliga industrierna tillsammans med
omhändertagande av avfallet för generering av biogas och cirkulation i kretsloppet av
skapad energi är den primära förändringen av dagens situation.
Substraten för produktionen kommer i huvudsak från djurriket (huvudsakligen fisk –
animaliska substrat) som utgör industriella restprodukter. All substrathantering
kommer att ske i slutna system samt vid lossning av fasta substrat sker detta inomhus.
Endast substrat för omgående förbrukning hanteras varför ingen längre lagring kommer
att ske i anläggningen utöver utjämningsbehov för driften. Då en del av substraten är
mycket saltbemängda kommer anläggningen att byggas för att blanda substraten på så
sätt att salthalten hålles under kontroll.
Driftstiden är planerad till dygnet runt men i huvudsak bemanning dagtid.
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5.3 Översiktlig beskrivning av anläggningsdelar
5.3.1 Reningsverk
Ett reningsverk planeras, som skall kunna rena processavloppsvatten från Orkla Foods
Sverige AB (Orkla), Leröy Foods Sverige AB (Leröy) och Domstein Foods AB (Domstein).
I tillägg skall rejektvatten från lakehantering och separation av rötrest från ett tilltänkt
nytt biogasanläggningen kunna renas i anläggningen, plus mindre mängder dagvatten
och spolvatten från biogasanläggningen.
I dagsläget har Orkla Foods Sverige egen rening, men där reningsgraden ej uppfyller
framtida reningskrav. Leröy lämnar sitt avloppsvatten till det kommunala reningsverket
efter en viss förbehandling. Domstein har en enkel rening innan vattnet släpps till
recipient.
I ett första skede kommer processavloppsvatten från Orkla och Leröy att ledas till det
nya reningsverket, därefter skall Domstein också kunna kopplas på via ledning. Den nya
anläggningen sammanbyggs med befintlig reningsanläggning på Orkla och Leröy.
Anläggningen kommer att bestå av utrustning för rening av ingående strömmar,
övervakning, mätning av reningsgrad, och slamavledning till biogasanläggningen. Det
renade vattnet avses släppas till salthavet, i samma ledning som i dag används av Orkla.
Reningsverket dimensioneras för maximalt 270 000 m³ ingående processvatten som
kommer att kunna behandlas per år, vilket bedöms vara tillräckligt både för dagens
nivåer och produktionsökningar i industrierna.
Belastningen är relativt jämn, jämfört med avloppsreningsverken i området. Industrin
har vissa säsongsvariationer, men de tar i viss grad ut varandra. Variationen över veckan
är däremot stor, där helgen har mycket små flöden.
Avloppsvatten kommer att tillföras från industrierna via pumpning i slutna rörsystem.
Bufferttankar finns installerade i industrierna. De kommer att vidareföras som
bufferttankar, och fungera som buffert vid underhållsstopp och eventuella
driftsstörningar, samt utjämning över veckan.
Sanitärt avlopp kommer inte att renas i anläggningen. Spillvatten från
personalutrymmen kommer att anslutas till kommunala avloppsnätet
5.3.2 Biogasanläggning
En biogasanläggning planeras byggas i anslutning till reningsverket och skall kunna ta
emot substrat från fiskberedningsindustrin i huvudsak från Sotenäs Kommun. Det
planeras att byggas inom industriområdet Hagaberg/Ögården, mellan Orkla Foods
Sverige AB och Leröy Sverige ABs fabriksbyggnader.
Syftet med biogasanläggningen är att genom rötning producera biogas av en kvalité som
kan förbrännas i en motor för generering av elström. Kylvattnet tas tillvara och används
för uppvärmning samt ger möjlighet att framställa kyla i en absorptionskompressor.
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Anläggningen dimensioneras för att producera ca 20 GWh biogas per år och därtill
motsvarande mängd våt biogödsel (ca 30 000 ton), genom att i huvudsak använda
restprodukter från intilliggande industrier. Biogödseln kan reduceras genom avvattning
till en torr och två våta faser och beräknas då summerat utgöra ca 15 000 ton. Biogasen
kommer att användas/förbrännas inom industriområdet för produktion av elektrisk
ström och värme, i samarbete med industrierna. Alternativt kan det bli aktuellt att
bränna delar av gasen i Orklas panna och då ersätter gasol.
Anläggningen kommer att bestå av utrustning för mottagning, lagring och förbehandling
av substrat, rötkammare, efterrötkammare, hantering/lagring av gödsel,
luktberhandlingsutrustning, elgenerering samt distribution av biogas och elektrisk
ström.
Maximalt 30 000 ton organiskt material kommer att behandlas per år. Den producerade
biogasen ska användas till elgenerering och produktion av värme, på
biogasanläggningen och i intilliggande industrier. Biogödseln skall återföras till
lantbruket.
I anslutning till biogasanläggningen kommer anläggningen för processvattenrening att
uppföras, för rening av industrins processvatten samt rejektvatten fån
biogasanläggningen.
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Tank

Moderlake
Orkla

Tank

Processvatten

Slamavskiljning
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Flotation
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Biogasproduktionen beräknas uppgå till max 9 000 m³ per dygn (rågas) motsvarande en
energiproduktion på 58 500 kWh per dygn, en kontinuerligt producerad effekt på 2,1
MW och en årlig oljeersättning av 2 000 m³ eldningsolja. Då anläggningen intrimmats
kan den ge mer biogas.
Rötkammaren har en volym på minimum 3 000 m³ och är utförd i rostfritt stål eller
motsvarande och försedd med en effektiv långsamomrörare. I anläggningen kommer
också en efterrötkammare att installeras med ungefär samma volym som rötkammaren.
Anläggningen kommer att byggas utan hydrolyssteg för att undvika luktproblem.
Rötning sker vid mesofil processtemperatur, 38 o C.

5.4 Begreppsförklaringar
5.4.1 Normalkubikmeter
En normalkubikmeter (N m3) är en volymenhet för en kubikmeter gas vid
atmosfärstryck och 0 o C. En Nm3 rågas innehåller ca 6,8 kWh energi.
5.4.2 Substrat
Substrat är organiskt material som tas emot och behandlas på anläggningen. Det
innehåll av organiskt kol i råvaran är samma kol som återfinns som metan i den
producerade rågasen.
5.4.3 Biogödsel
I biogödseln återfinns främst vatten samt näringsämnen och mineraler som tillfördes
anläggningen i form av råvara. Biogödseln är ett utmärkt gödselmedel. Anläggningen
producerar tre typer av biogödsel: A. Avvattnad biogödsel (fast fraktion), B. Högvärdig
kväverik biogödsel och C. Högvärdig fosforrik biogödsel. Alternativet utan avvattning
ger en ren flytgödsel. Bilaga 1 F i denna ansökan redogör närmare för biogödselkvaliter.
För att ett gödselmedel ska var tillåtet att använda i KRAV-godkänd odling eller
certifierad måste det vara tillåtet enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion, bilaga 1
i förordning EG 889/2008. EU ändrade denna förordning för att även innehålla avfall
med fisk som råvara. Ett beslut fattades, i april 2014, i EU 354/2014, om att ändra
förordningen.
Biogödseln planeras certifieras enligt SPCR120.
5.4.4 Biogas
Rågas eller biogas kallas den gas som inte är förädlad. Rågas (biogas) är den gas som
lämnar rötkammaren och som består till ca 67% av metan, i Rena Hav´s anläggning, och
av resten är den stora merparten koldioxid (ca 32%) men även små mängder kväve,
syre, väte och svavelväte förekommer i rågasen (biogasen) . Eftersom rågasen
(biogasen) när den lämnar rötkammaren är tempererad till ca 38 o C och har befunnit sig
i en fuktig miljö är rågasen mättad på vatten. En normalkubikmeter rågas (biogas) vid
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38 o C innehåller ca 35 gram vatten, En normalkubikmeter rågas innehåller ca 6,7 kWh
energi.

5.5 Substrathantering
5.5.1 Transport av substrat
Inkommande substrat till anläggningen pumpas i huvudsak via rörledning. Viss
transport kommer också att ske med lastbil där den vanligaste typen är tankbil. Efter
hand kan även båttransporter bli aktuella.
5.5.2 Mottagning av processvatten
Processvattnet pumpas in till anläggningen.
5.5.3 Mottagning av fast avfall
Inkommande fast avfall tippas i sluten byggnad i en tippbar mottagningsficka med kvarn
och inbyggd automattvätt innan avfallet ytterligare finfördelas i en pulper. Därefter
pumpas det till biogasanläggningens hygieniseringsanläggning.
5.5.4 Behandling
Substrat som behöver hygieniseras enligt ABP-förordningen hygieniseras enligt gällande
regelverk genom upphettning till minst 70 0C under en timme i en eller flera mindre
tankar. Tankarna är försedda med omrörare och temperaturkontroll för att säkerställa
att temperaturen inte understiger 70 0C under uppehållstiden. Lukten från dessa tankar
tas om hand och behandlas för att undvika luktstörningar i omgivningen.
5.5.5 Utsorteringsanläggning av paketerat avfall
Anläggningen kan komma att ta emot förpackat organiskt avfall. För avskiljning av
förpackningar kommer en anläggning för utsortering av det organiska innehållet i
sådana förpackningar att installeras. Teknisk utformning av anläggningen är beroende
av val av leverantör och kommer att utses under upphandlingsskedet.
I det fall utsorteringsanläggning för paketerat avfall installeras på anläggningen kommer
även en komprimeringsanläggning för förpackningar att integreras. Detta för att på ett
effektivt och miljömässigt korrekt sätt ta hand om emballage och avfall såsom kartong
och plåt.
5.5.6 Rötkammare
Rötkammare är den anläggningsdel där metanbildande mikroorganismer omvandlar
organiskt material till biogas. I rötkammaren är miljön syrefri och tempererad.
Rötningen drivs vid mesofil processtemperaturer, 38 o C.
Rötkammaren har en volym på ca. 3 000 m3 (bestäms i detaljprojekteringen)och är
utförd i rostfritt stål eller motsvarande och försedda med effektiv isolering och täckplåt
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av stål samt en effektiv pumpomrörning med jetmunstycken för att förhindra uppkomst
av sediment och svämtäcken.
I anläggningen finns också en efterrötkammare med en storlek på 3 000 m3.
Efterrötkammaren ger bättre gasutvinning men garanterar också att substraten blir fullt
utrötade och att biogödseln ej luktar.
5.5.7 Biogödselseparering
För att på ett bättre sätt hantera näringsämnena i den producerade biogödseln kommer
en anläggning för separering av biogödsel att byggas. Total beräknad mängd biogödsel
utgör ca 30 000 m3 våt fraktion vid full drift. En separering av biogödseln görs där den
delas upp i en torr och en våt fraktion.
Rötresten leds till en gödselseparator för produktion av c:a 10 ton per dygn av fast
biogödsel med samma utseende som torv. Totalt innebär detta en volym av cirka 3 –
4000 m3 per år beroende på avvattning. Fastfasen från avvattningen kan med fördel
lagras eller komposteras på hårdgjord yta på extern anläggning. I Rena Havs anläggning
mellanlagras i sluten tank.
Slutrening av en delström i rejektvattnet sker med hjälp av ultrafiltrering och omvänd
osmosteknik vilket ger en större del av rejektvattnet som ett mycket rent vatten för
utsläpp till recipient och en mindre del av rejektvattnet som ett flytande
näringskoncentrat med högt näringsinnehåll för transport till lantbruk i regionen. Denna
teknik är delvis ny varför det också finns en konventionell kväverening i anläggningen
Flytande biogödsel med koncentrat av N och K beräknas till ca 10 000 m3 per år och
koncentrat av P beräknas till ca 1 000 m3 per år vid fullt fungerande drift.
5.5.8 Uttransport av biogödsel
Våt biogödsel lastas av tankbil direkt från efterrötkammaren. Tankbilen distribuerar
sedan biogödseln till mottagarnas gödselbrunnar, satelitbrunnar eller alternativt till
temporära lagringsbehållare placerade i direkt närhet till odlingslanskapet. Biogödselns
torra fraktion kommer att lastas på lastväxlarflak och distribueras sedan vidare till
mottagare av denna. Löpande analyser av de olika fraktionernas karakteristik och
kvalité kommer att utföras och delges mottagarna av dessa.
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5.6 Biogashantering
5.6.1 Biogasproduktion
Biogasproduktionen kommer att ske i anläggningens rötkammare och efterrötkammare.
Två av varandra oberoende säkerhetssystem kommer att installeras för att eliminera
risken för över- respektive undertryck.
Biogasen leds sedan vidare i rörledningar till en lagertank. Därefter leds den till
elgenerering. Systemet för hantering av icke uppgraderad biogas, så kallad rågas, skall
byggas för ett lågt systemtryck. Rågasen består av metan, koldioxid och vattenånga.
Totalt produceras i rötkamrarna och anaerobfilter max ca 9 000 m3 per dygn med en
metanhalt på c:a 67 %, motsvarande en kontinuerligt producerad effekt på drygt 2,1
MWh och en oljeersättning motsvarande 2 000 m3 eldningsolja per år.
Den producerade biogasen avvattnas, filtreras och kyls varefter den samlas upp i ett
gaslager med en volym på 500 m³ innan en gasfläkt transporterar gasen till ett
gasgenerator.
Vid stora värmebehov kan biogasen som alternativ ledas direkt till fiskindustrins (Orkla)
befintliga värmepannor.
5.6.2 Fackla
En fackla kommer att installeras med syfte att kunna bränna överskottsgas som uppstår
till följd av kvalitetsavvikelse, driftstörning eller överproduktion. Facklan dimensioneras
för att kunna bränna anläggningens maximala produktion.
5.6.3 Elgenerering
Den producerade biogasen leds till en eller flera elgeneratorer för produktion av el och
hetvatten.

5.7 Luktreducering
En produktionsanläggning för biogas kan kräva åtgärder för reduktion av lukt. Detta
beror dels på att den typ av substrat som är aktuella genererar lukt och dels för att
biogas innehåller svavelväten som genererar lukt. Påpekas bör att huvuddelen av
substraten hanteras inom industriområdet redan idag. Bilaga 1 D är en platsspecifik
luktspridningsutredning. Bilaga 1B och bilaga 1D, redogör för hur biogasanläggningen
byggs med avseende på luktreducering.
Luft som ventileras ut från mottagningsficka och från bufferttanken kan orsaka lukt.
Därför byggs anläggningen för att kunna omhänderta och rena denna evakuerade lukt
med hjälp av luktreducerande filter.
Genom att all mottagning av fiskavfall sker i en sluten mottagningshall med
frånluftsventilationen ansluten till ett luktreducerande filter elimineras risken för
luktolägenheter i samband med mottagning av fiskavfall. Det producerade
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näringskoncentratet är helt luktfritt varför luktolägenheter vid lagring och spridning av
koncentrat har eliminerats.
All evakueringsluft, inklusive reningsverket, leds till en central skorsten med höjden ca.
30 meter och som kommer att hamna på en höjd över havet om ca. 50 meter. Det finns
exempel på andra anläggningar som byggt på detta sätt, bland annat i Norge.
Luktspridningsutredningen. Utredningen tar dels hänsyn till befintliga industriers
nuvarande utsläpp men även vad som sker vid etableringen av Rena Hav. Här kan
konstateras att påverkan inom 99 percentilen inte sker vid någon av bostäderna.
Utöver dessa har de kontinuerliga rötproven som genomförts visat att bildningen av
svavelväte är mycket låg i den föreslagna processen vilket skulle kunna vara en
luktkälla, se bilaga 1E.

5.8 Vatten och avlopp
Sanitärt avlopp kommer att anslutas till det kommunala vatten- och spillvattennätet.
Dimensionerande flöde är ca 1 liter per sekund och en styrande förutsättning är en god
möjlighet till tillgång på tvättvatten för att upprätthålla en god inomhusmiljö vid
lossningsplats för industriella biprodukter. Avloppet skall vid behov kunna hantera
denna mängd tvättvatten och således samma dimensionerande flöde.

5.9 El- och värmebehov
5.9.1 Elbehov
Anläggningens elbehov uppstår främst till följd av installerad utrustning i form av
pumpar etc. Utöver dessa är det en viss konsumtion av stödsystem såsom belysning,
styr- och reglerutrustning, handverktyg m.m. Elenergin genereras normalt i
anläggningens gasdrivna generator. Konsumtionen av elenergi är ca. 1 300 000 kWh per
år. Överskott av elenergi som beräknas till 6 700 000 kWh per år vid full drift kommer
att levereras till de närliggande industrierna. Det är dock oklart exakt hur de olika
anläggningsdelarna kommer att placeras beroende på koncessionsplikt. Bolaget har
ansökt om ett IKN-nät hos Energimarknadsinspektionen för att kunna leverera
elenergin på förmånligaste sätt. Detta har ej beviljats varvid diskussioner kommer att
föras med nätleverantören hur elen bäst skall distribueras.
5.9.2 Värmebehov
Värmebehovet uppstår främst till följd av värmebehandling som krävs på ingående
substrat (hygienisering) samt för att upprätthålla ideal temperatur i rötkammare. Värme
från generatorns kylsystem kommer att användas i processen och åtgången uppskattas
till ca 1 300 000 kWh per år.

5.10 Styr och reglersystem
Anläggningen kommer att vara helautomatisk och styras med ett PC-baserat styrsystem.
Systemet övervakar ständigt givare och sensorer avseende exempelvis tryck,
temperatur och nivå och reglerar baserat på dessa värden anläggningens olika delar. Om
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en givare över- eller underskrider sin larmnivå skickas ett processlarm till ansvarig
operatör. Dessa larm skickas då anläggningen är obemannad som SMS till ansvarig
operatörs mobiltelefon. Centrala säkerhetsfunktioner utförs med redundans.

5.11 Byggnader
Reningsverket byggs i slänten ned mot havet där höjdskillnaden utnyttjas i
anläggningen.
Biogasanläggningen förläggs till den högre platån. I mottagningshall/teknikhus inhyses
pumpar, värmeväxlare, styrskåp med mera. I en avskild del av hallen planeras kontor
och omklädningsutrymme. Hallen är en isolerad byggnad. Detaljerad planlösning
specificeras under detaljprojekteringen och beror på val av leverantör.
Relevanta byggnader byggs med livsmedelsstandard för att underlätta rengöring.

6 Miljöpåverkan
6.1 Transporter
Transporterna till anläggningen i fas 1 med enbart Orkla och Leröy anslutna kommer att
bli minimala. De kommer då att utgöras av fiskrens och slam i storleksordningen 2 000
ton motsvarande en lastbil varannan dag (måndag – fredag). I tillägg till detta kan det bli
aktuellt att tillföra processen substrat med mer kol varvid ytterligare en
lastbilstransport varannan dag kan tillkomma.
I fas 2 vid full drift kan det bli aktuellt med ytterligare en bil varannan dag med substrat.
Transporterna ut från anläggningen blir biogödsel (fast och flytande). Den fasta delen
kommer att varannan dag transporteras av en lastbil till upplag eller direkt till jordbruk.
De flytande delarna (kväve och fosforkoncentrat) kommer att skickas iväg med en
tankbil om dagen till satelittankar nära spridningsarealerna.
På sikt kan det även bli aktuellt att skicka iväg flytande biogödsel med tankbåt och även
ta emot slam, moderlakar och fiskavfall med tankbåt.
Idag går mer än 600 transporter årligen, till andra biogasanläggningar, från de
anläggningar som är aktuella att anslutas. Förväntat antal transporter kommer att
utgöra ca 450 biltransporter och ca 60 båttransporter vid full drift. Antalet transporter
per bil (lastbilsrörelser) ut borde kunna reduceras en del genom samlastning då samma
bil kan användas för både utgående och inkommande transport.
Antalet transporter redovisas i MKB´n i tabellform, kap 7.2

6.2 Energibalans
Rena Havs Biogasanläggning kommer årligen att producera en mängd biogas som
motsvarar 20 GWh vid full drift. Av denna energimängd åtgår ca 13 % i värme- och
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elbehov i anläggningen. Den energi som går till spillo på grund av oavsiktligt
metanläckage uppgår till mindre än 0,5 % och transporter till och från anläggningen
motsvarar ca 3 %. Anläggningen har således ett positivt nettoresultat motsvarande ca 83
%. Energibalansen kan ses i tabell 1. ”Överskottsenergin” kommer att levereras till
Leröy och Orkla inom området och där användas som el, värme och kyla.
GWh

andel

Producerad gas

20,0

100 %

El- och värmebehov

2,6

13 %

Metanläckage

0,2

1%

Transporter

0,6

3%

Netto ("Överskott")

16,7

83 %

Tabell 1. Tabell över energibalansen. Uppskattade mängder

6.3 Utsläpp till luft
Rena Havs biogasanläggning innebär ett reducerat utsläpp till luften av
såväl koloxid, kväveoxid, kolväten och koldioxidekvivalenter. Byggnation av
en biogasanläggning innebär en stor reduktion av emissioner, men även en
belastning av emissioner i och med användandet av elektricitet.
Störst inverkan har biogasen då den ersätter dieselolja. Sammanlagt
reduceras utsläppet av koldioxidekvivalent med ca 4 500 ton per år.
Sammanställningen kan ses i koldioxidekvivalentbalansen i diagram i figur
7.
Siffrorna är uppskattade.
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Figur 7. Koldioxidekvivalentbalans

Utsläppen till luft i övrigt är av karaktären lukt vilket avhandlas i kapitel 6.6.

6.4 Utsläpp till mark och vatten
Huvudsakliga utsläpp till mark är väderrelaterat dagvatten som kommer att avledas till
saltsjön. Här kan i någon mån även uppstå mindre föroreningar från trafik
Utsläpp av vatten är dels en mindre del sanitärt avloppsvatten till kommunens
reningsverk och dels den större delen som utgöres av renat processvatten som avledes
till salthavet via en längre utloppsledning.
Av den totala vattenförbrukningen hos Rena Hav på upp till 5 000 m3 per år beräknas
500 m3 åtgå till sanitärt avloppsvatten. Resterande används för städning och vatten till
processen. Processavloppsvattenmängden för rening i reningsverket vid full drift
beräknas uppgå till ca 270 000 m3 per år, efter förväntade produktionsökningar. I detta
ingår även de lakar och slammängder som idag borttransporteras och hanteras på
annan ort.
Salthavet tillföres ca 165 000 m3 idag (Orklas, Leröys och Domsteins volymer) men
genom olika ledningar som visas i figur 8. Dessa ledningar mynnar i stort sett i samma
område.
En redovisning i tabell 3 visar dagens utsläpp och det förväntade efter Rena Havs start.
Leröys processvattenavlopp renas idag i kommunens reningsverk.

21
Tillståndsansökan

2014-12-22

Figur 8. Sjöledningar med Orklas utloppsledning. A = Orkla, B = Kommunens avloppsverk
Omholmen, C = Domsteins utlopp, D = Bergrummet (Orkla) och E = Kryddningen (Orkla).

Utsläpp till salthavet
Utsläpp från Orkla 2013
Summerat utsläpp Orkla, Leröy
och Domstein 2013
Utsläpp från Rena Hav, tänkt
lösning

TOC
(ton)
107
116
23

N-tot
(ton)
8,48
12,5
20

P-tot
(ton)
0,14
0,5

Utsläpp till
Utsläppspunkt A
Punkterna A, B och C

0,68

Punkt A

Tabell 2. Sammanställning av föroreningsgrader i respektive utsläppspunkt

Utsläppen av TOC minskar drastiskt, fosforn är i paritet med dagens nivå och kväve ökar
något trots en betydligt bättre rening, se MKB, kap 9.5.
Utsläppen från Bergrummet går i huvudsak till Omholmens reningsverk och är inte med
i nedanstående beräkning. Kryddningen är heller inte med då det är relativt litet.
Förväntad reningsgrad är:

TOC, BOD7
Fosfor
Kväve

95%
95%
86%
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6.5 Buller
Buller från verksamheten kommer att genereras i huvudsak från fläktar och pumpar
samt transporter. In- och utgående transporter kan komma att generera störande buller,
även om dessa är förhållandevis små i jämförelse med befintlig trafik på väg 174. Bullret
kommer att begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid närmaste bostäder
såsom riktvärde under vardagar inte överstiger 50 dB(A) dagtid (07.00-18.00), 45 dB(A)
kvällstid (18.00-22.00) och 40 dB(A) nattetid (22.00-07.00). Under söndag och helgdag
kommer motsvarande värde ej att överstiga 45 dB(A) dagtid och 40 dB(A) övrig tid.

6.6 Lukt
Den huvudsakliga lukten som kan komma att uppstå från en biogasanläggning kommer
från substrathanteringen. Avfall från fiskberedningsindustrin har benägenhet att skapa
luktolägenhet.
Huvuddelen av råvarorna finns redan inom industriområdet och vid några enstaka
tillfällen skapar både Orklas och Leröys hantering av processvatten, slam och fiskrester
luktolägenheter. Härtill kommer lukt från rökprocessen hos framförallt Leröy men även
Orkla.
Luktproblem vid andra biogasanläggningar skapas till övervägande del vid mottagning
och hantering av substrat. För att minska risken för luktolägenheter från
råvaruhanteringen kommer luktreducerande filter att installeras i anläggningen.
Inkommande fiskavfall tippas i sluten byggnad i en tippbar mottagningsficka med kvarn
och inbyggd tvätt. Därefter finfördelas avfallet ytterligare i en pulper innan det pumpas
till biogasanläggningens hygieniseringsanläggning. Betydande vikt har lagts på
luktreducerande utrustning och rutiner. Se teknisk beskrivning.
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Nedan finns en karta på avstånd till boende i området från skorstenen.

Figur 9. Avstånd till bebyggelse.

Varje ring utgör 100 meter och avståndet till närmaste bostadshus utgör 300 meter från
den samlade utsläppspunkten. Huvuddelen av bostadshusen i Väjern befinner sig på ca
600 meters avstånd eller mer.
Den förhärskande vindriktningen visas i nedanstående tabell där de meterologiska
förutsättningarna 15 m ovan marknivå redovisas för 2012 i Kungshamn. Dominerande
vindriktning är från väst och sydväst.
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Figur 10. Vindros

I den luktspridningsutredning som redovisas i bilaga 1 D, visas ett utdrag nedan, som
visar 99 percentilen för lukt före biogasanläggningens tillkomst. Nedanstående diagram
inkluderar Orkla och Leröy före biogasetableringen och även en samfälld bild efter
etableringen.
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Figur 11. Luktspridning före etablering av biogasanläggning, 99 percentil

Nedanstånede bild visar situationen eftr tillkomst av biogasanläggningen.

Figur 12. Luktspridning efter etablering av biogasanläggning, 99 percentil

Isolinjerna visar var luktstyrkan under 99 % av tiden enligt beräkningarna ligger under
det värde som anges på respektive linje. Linjen med värdet 0,5 representerar det
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avstånd på vilket praktiskt taget ingen kommer att känna någon lukt från verksamheten
under 99 % av tiden. Linjen 1 representerar ”lukttröskeln”
Se även bilaga 1 D samt som är den luktspridningsutredning som gjorts.

6.7 Kemikalier
Beroende av vilka substrat som rötas i en biogasanläggning produceras varierande
mängd svavelväte. Anaerob nedbrytning av proteinrika substrat ger relativt hög
koncentration av svavelföroreningar i biogasen. Svavel är inte önskvärt i gassystemet.
För att reducera svavel i biogasen skall ett mineraltillskott doseras i fast form
tillsammans med ingående substrat. Tillskottet klassificeras som ofarligt och anses
harmlöst för såväl miljön som människor.
Vid störningar av den mikrobiologiska processen i rötkammaren kan det vara aktuellt
att använda skumdämpande eller ph-reglerande kemikalier i processen. Tillsats av dessa
processhjälpmedel kommer huvudsakligen att ske vid driftstörning och mängderna är
därmed marginella. Exempel på skumdämpningsmedel är Contraspum och klassificeras
som ofarligt.
Vid flockning och fällning av processvattnet i de två reningsverken (Orkla och Leröys
befintliga) kommer fällningskemikalier att användas, som är normalt i liknande
anläggningar.
För regelbundet underhåll på anläggningen kommer vanliga kemikalier att användas
såsom smörjmedel för maskinell utrustning, rengöringsmedel för anläggningsdelar samt
målarfärg.
För frostskydd i vattensystem på anläggningen kommer glykol eller motsvarande att
användas.
Transporter kommer att tvättas med desinfektionsmedel avsedda för ändamålet.

6.8 Avfall
Från anläggningen kommer verksamhetsavfall att uppstå. Främst avser det
förpackningar från paketerad råvara som på anläggningen i framtiden kan komma att
brytas och komprimeras. Den löpande genereringen av verksamhetsavfall, som i
samband med ansökan kan beräknas, uppgår till ca 40 ton per år.
I övrigt är det främst mindre mängder farligt avfall såsom tomkärl från använda
kemikalier, spilloljor samt uttjänt belysning som kan komma att alstras från
verksamheten. Till viss del kommer även mindre mängder matavfall, papper, tidningar,
kartong, glas, plast och metall att genereras.
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7 Driftstörning, olycksrisk och skyddsåtgärder
7.1 Driftsstörning
De driftstörningar som kan uppstå, härrör främst från problem med teknisk utrustning,
elförsörjning och uppvärmningssystem. Generellt gäller att omfattande störningar i
anläggningsdriften på biogasdelen kan medföra att buffertkapaciteten måste användas
fullt ut, mottagning av ny råvara begränsas och gasproduktionen avtar. Driftstörning till
följd av problem med teknisk utrustning kan leda till minskad gasproduktion, risk för
luktolägenhet samt utsläpp av biogas till atmosfär.
Konsekvensen av driftstörning i uppvärmningssystemet kan leda till utebliven eller
instabil värmeleverans, som medför en försämrad hygienisering av råvaran. Detta kan i
sin tur leda till ökad smittspridningsrisk.
Vid läckage av substrat finns risk för tillfällig luktolägenhet samt tillfälligt utsläpp till
omgivande mark.
Vid större driftstörningar i biogasanläggningen finns möjligheten att tillfälligt köra de
två befintliga reningsverken (Orkla och Leröy) som idag. Detta blir också aktuellt när
hela anläggningen skall startas att en succesiv infasning får ske. Slam skulle då kunna
transporteras till externa biogasanläggningar.

7.2 Olycksrisk
Allmänna olycksrisker härrör främst till konstruktionsfel på ingående utrustning t.ex.
otäta behållare, pumpar och flänsar. Den mänskliga faktorn är också avgörande för
allmänna olycksrisker till exempel påkörning av anläggningsdelar, trafikolycka, spill av
substrat eller annan ovarsam hantering av komponenter på anläggningen.
Hanteringen av biogas inom anläggningen kommer att ske under lågt tryck.
Olycksriskerna vid gashantering i rötkamrarna är låga, eftersom den producerade
biogasen har begränsad lagringskapacitet i dessa kammare. Ett eventuellt gasläckage
från rötkammare kommer snabbt att spädas ut med omgivande luft, eftersom det inte är
någon tryckskillnad mellan eventuella gasmoln och luften. Biogas i rötkammaren har en
metanhalt (cirka 67 %) och låg syrehalt och med hänsyn till metans
brännbarhetsområde (cirka 15 %) är det osannolikt att brand skulle kunna uppstå i
denna blandning. Gasen leds därefter vidare i en markförlagd kulvertterad ledning till
ett gaslager med en volym om 500 m3 innan förbränning i gasgeneratorn.
Brand- och explosionsrelaterade risker som kan uppstå i samband med gashantering
kommer att behandlas mer ingående i bygglovsansökan samt när hanteringstillstånd
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor söks.

7.3 Skyddsåtgärder
Rutiner för kontroll, underhåll och inspektioner ska vara väl utarbetade och
implementerade i den dagliga driften. Personal på anläggningen kommer att inneha
kompetens att driva anläggningen på ett säkert sätt. En person med
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gasföreståndarebehörighet kommer ständigt att finnas tillgänglig för anläggningen.
Innan drifttagning av anläggningen kommer viss utrustning att täthetskontrolleras och
trycktestas.
Anläggningens styrsystem kommer att skicka larm om hygieniseringen avviker från
normalen. Om det skulle påvisas att hygieniseringsutrustningen inte fungerar
tillfredsställande kan problemet åtgärdas med förnyad värmebehandling, innan
substratet leds till rötkammaren..
Rötkamrarna kommer att vara försedda med säkerhetventiler och vattenlås som medför
skydd mot tryckhöjning i rötkamrarna eller i annan del av gassystemet. Överskottsgas
som uppstår i systemet och inte kan tas tillvara på annat sätt kommer att förbrännas i en
fackla så att metangas inte släpps ut i atmosfären.
Substrat- och gasledningar kommer i huvudsak att förläggas under mark. Detta minskar
påkörningsrisken och gaslarm installeras på anläggningen i de inomhusutrymmen där
biogas hanteras.
Ett styr- och reglersystem kommer att installeras. Systemet kommer att säkerställa
optimal drift genom kontinuerlig processuppföljning och styrning av flöden genom
anläggningen. Systemet medför också ständig övervakning av alla delar i anläggningen
som i sin tur är kopplat till ett larmsystem med driftpersonal i jourberedskap.
För att förhindra obehörig persons tillträde på anläggningen kommer stängsel att sättas
upp runt området. När driftpersonal inte finns på plats kommer området att vara låst.
Brandsläckningsutrustning kommer att finnas på anläggningen och utrustning kommer
att väljas enligt gällande lagstiftning.
I enlighet med bestämmelser i 26 kap. 19§ MB om verksamhetsutövarens egenkontroll
kommer det att finnas rutiner och instruktioner för att fortlöpande och systematiskt
undersöka och bedöma riskerna med verksamheten. Innan driftsättning kommer förslag
på kontrollprogram för verksamheten att insändas till tillsynsmyndigheten. Årligen
kommer miljörapport att inlämnas till tillsynsmyndigheten. Tillsyn av verksamheten
kommer att utföras av den kommunala räddningstjänsten, Myndigheten för
samhällskydd och beredskap samt Länsstyrelsen.
Bilaga 6 är en Riskidentifiering.
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8 Allmänna hänsynsregler
8.1 Kunskapskravet
Rena hav har skaffat kunskap genom att anlita de mest kända konsulterna inom området
för hantering av biogas samt även rening av processavlopp. Införande av
miljöledningssystem innebär ett fortlöpande arbete mot ständig förbättring avseende
bl.a. omgivningspåverkan från den verksamhet man bedriver. Rena hav kommer att
arbeta kontinuerligt med att minska den miljöbelastning som dess verksamheter kan
medföra.
Rena Hav stödjer även forskningsprojekt och samarbetar med branschorganisationer,
högskola och universitet för att förbättra kunskapen kring biogasteknik och
biogasanvändning. Genom detta samarbete har Rena Hav erhållit stor kunskap,
erfarenheter och dragit slutsatser som har varit till ledning för hur verksamheten ska
bedrivas på bästa sätt.
I planerings- och projekteringsarbetet har Rena Hav anlitat ett flertal olika tekniska
konsulter som är specialister inom olika områden relevanta för den ansökta
anläggningen, BioMil AB, Biosystem, Biototal, Tekniska Verken, ÅF med flera. Samtliga
dessa konsulter har mångårig erfarenhet av projektering och drift av
biogasanläggningar och reningsverk. Vid val av entreprenör för uppförandet av
biogasanläggningen kommer Rena Hav även att lägga stor vikt vid att entreprenören
har välbeprövade tekniska lösningar för uppförande av anläggningen för att på så sätt
även i det skedet minimera miljöpåverkan.
Rena Hav kommer att ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det
organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt
miljöbalken, följdföreskrifter och den praxis som råder. Rena Hav kommer även att
tillse att dess personal får regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.
Rena Hav kommer även att ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för
drift och kontroll hålls i gott skick och att rutinerna är uppdaterade. Rena Hav
kommer även härtill att systematisk och regelbundet att undersöka och bedöma
eventuella risker med verksamheten från miljö- och hälsosynpunkt.

8.2 Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik
Verksamheten innebär relativt omfattande hantering av råvaror i processen. Särskilt
viktigt är i denna del att framför allt lukt inte sprids till näraliggande bostäder. Såvitt
Rena Hav har förstått under samrådsmötena med sakägare är det lukten som är den
största faktorn som ger upphov till oro. Övrig påverkan i form av buller och utsläpp
bedöms som mycket begränsad.
Verksamheten kommer att bedrivas med modern teknik och slutna system för att på
så sätt minimera all öppen hantering med råvaror som kan generera lukt.
Luktreducering kommer även att ske med hjälp av etablerad och framstående teknik.
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Utgående ventilationsluft som samlas upp från alla luktande delar både i reningsverk
och biogasanläggning avledes via en ca. 30 meter hög skorsten. Lastbilar som
transporterar gödsel och annan flytande, pumpbar råvara kommer att vara slutna och
all hantering och överföring till tankar kommer att ske samt med hjälp av
slangsystem som dockas till lastbilen respektive mottagningsstationen.
De åtaganden om skyddsåtgärder och försiktighetsmått som Rena Hav åtar sig och
som har beskrivits i denna miljökonsekvensbeskrivning överensstämmer med vad
som är gängse på marknaden och inom biogasbranschen. Mot bakgrund av ovan är
den utrustning och den teknik som Rena Hav kommer att välja mellan i upphandlingen
tillräckliga för den ansökta verksamheten och motsvarar minst vad som gäller för andra
jämförbara biogasanläggningar i landet samt ger uttryck för en korrekt tillämpning av
försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik.

8.3 Produktvalsprincipen
Farliga kemiska produkter och varor ska så långt som möjligt undvikas där andra
mindre miljö- eller hälsofarliga alternativ finns att tillgå. Detta gäller förekomst i
produkten samt i framställning av produkten om de kan ersättas med andra mindre
farliga enligt produktvals-principen och skälighetsregeln. Rena Havs avsikt är att
biogödseln ska certifieras enligt certifieringssystemet SPCR 120 Certifierad
återvinning eller motsvarande, samt enligt KRAV vilket säkerställer att biogödseln inte
innehåller ämnen som hindrar återföring till åkermark.
Vid val av kemikalier ska produktvalsprincipen tillämpas enligt rutinen för inköp. Det
innebär att kemikalien jämförs med liknande produkter och det miljöbästa alternativet
bör väljas om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Rena Hav kommer vidare att upprätta en förteckning över de kemiska ämnen som
kommer att användas i verksamheten och hålla den aktuell samt så långt som möjligt
utnyttja de ämnen som är minst miljö- och hälsopåverkande. Rena Hav kommer även
att noga följa utvecklingen för att fortlöpande finna bättre alternativ som finns på
marknaden.

8.4 Kretslopps- och resurshushållningsprincipen
En biogasanläggning är ett mycket konkret exempel på lokalt kretslopp och
hushållning med energi och näringsämnen. Biogasproduktionen sker framförallt från
organiskt avfall och andra organiska material och näringen i den producerade
biogödseln återförs till jordbruksmark, vilket ger ett kretslopp av näringsämnen. Den
producerade biogasen är förnybar energi som används för el- och värmegenerering
eller i ledning till slutanvändarna. Den planerade biogasanläggningen innebär
framförallt att energiinnehållet i avfallet från fiskberedningsindustrin kan utnyttjas i de
fabriker som producerat detta. Biogödseln återföres som växtnäring till lantbruket.

31
Tillståndsansökan

2014-12-22

8.5 Lokaliseringsprincipen
Rena Hav har genomfört en lokaliseringsutredning avseende den planerade
verksamheten och de grundläggande förutsättningarna för denna.
Lokaliseringsutredningen bifogas i Bilaga 1 A, i Miljökonsekvensbeskrivningen.
Tre övergripande kriterier har legat till grund för den geografiska avgränsningen,
nämligen
(i) upptagningsområde för substrat,
(ii) avsättningsarealer för biogödsel, samt
(iii) avnämnare av energi
Efter att dessa förutsättningar kvantifierats har Rena Hav två möjliga
lokaliseringsalternativ inom kommunen. Dessa har utretts för att finna den bäst
lämpade platsen för etablering av biogasanläggning. Utredningen har utgått från kraven
enligt miljöbalkens lokaliseringsprincip avseende minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön samt rimlighetsavvägningen gällande praktiska och
ekonomiska faktorer.

8.6 Skälighetsregeln
Rena Havs överväganden och förslag vad gäller skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått har skett mot bakgrund av skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken.
Åtgärderna mot luktolägenheter är långtgående och beträffande metanutsläpp så
långtgående som är rimligt i den aktuella situationen. Såväl kostnader som
energiåtgång för längre gående metanreducering gör att den nivå som Rena Hav har
valt överensstämmer med vad som kan vara i enlighet med 2 kap 7 § miljöbalken.

9 Samråd
Samrådsredogörelse finns i bilaga 3.
Samråd har hållits med Länsstyrelsen.
Publikt samråd och information har hållits i Kungshamn.
Utökat samråd har dessutom hållits med
Trafikverket (Svar har ej inkommit)
Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Jordbruksverket
Naturvårdsverket
Sotenäs kommun, Räddningstjänsten
Hav och Vattenmyndigheten (Svar har ej inkommit)
Ett informationsmöte genomfördes den 14:e maj 2014 där ca 90 personer deltog.
Ett informationsmöte för allmänheten har också genomförts den 19:e november 2014
med ca 40 personer.
32
Tillståndsansökan

2014-12-22

10 Förslag till villkor
Bolaget föreslår att följande villkor skall gälla för verksamheten;
1. Om inte något annat framgår av villkorsbeslutet ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad Bolaget har uppgett eller åtagit sig i
ärendet.
2. Bolaget ges rätt att mottaga och slutrena fiskberedningsindustrins processavlopp.
3. Vid reningsverket får årligen hanteras 270 000 ton processvatten och i
biogasanläggningen 30 000 ton fast och flytande avfall.
4. Mängden av organiskt material, totalfosfor och totalkväve i det samlade utsläppet
från
reningsverket, inklusive obehandlat eller delvis behandlat avloppsvatten, som
avleds till salthavet får inte överstiga följande värden:
Parameter
Avloppsvattenmängd,
m3/dygn
TOC, kg/dygn
Totalkväve, kg/dygn
Totalfosfor, kg/dygn

Årsmedelvärde
driftsdygn
750
600
90
3

Enskilt
driftsdygn
1 200
1 000
150
5

Med driftsdygn avses dygn då anläggningen är i drift och leder avloppsvatten till
avloppsnätet. Antalet driftsdygn ska registreras.
Mängden TOC och totalkväve ska kontrolleras genom flödesproportionell
provtagning under minst ett dygn per vecka. Proverna ska tas ut under
alternerade dygn enligt ett på förhand fastställt provtagningsschema.
Begränsningsvärdet för enskilt driftsdygn anses vara uppfyllt om 90 % av antalet
prover under året uppfyller ovan nämnda krav. Värdet för enskilt driftsdygn får
dock aldrig överskridas med mer än 50 %.
Reningsanläggningen skall ständigt drivas så att, vid försvarbar
resursförbrukning, högsta möjliga reningseffekt uppnås och recipienterna värnas
på bästa möjliga sätt.
Inkommande halter beräknas som den flödesviktade summan inkommande
strömmar. Utgående halter är de halter som uppmäts efter all vattenrening
inklusive anläggningen för ultrafiltrering och omvänd osmos som behandlar ett
delflöde.
33
Tillståndsansökan

2014-12-22

Den yrkade reningsgraden för TOC, totalfosfor och totalkväve motsvarar de
reningsgrader som större kommunala avloppsreningsverk normalt uppnår.
Membranteknik är en ny och relativt obeprövad teknik för det tilltänkta
ändamålet och därför problem med denna reningsdel skulle kunna inträffa, ska
övrig vattenrening kunna uppnå tillfredsställande reningsresultat för 100 % av
avloppsflödet.
5. Bolaget ansöker om provisoriska villkor för kväverening de första fem åren. Yrkade
värden i villkor 4 skall då kunna överskridas med 50%
6. För uppföljning av vattendata finns en mätstation som SMHI har vid Byttelocket
norr om utsläppspunkten.
7. Processavloppet får avbördas till salthavet via Orkla Foods nuvarande
avloppsledning. Utsläppet skall avledas till vattenområdet mellan Nissebåden och
Dödholmarna.
8. Bolaget ges möjlighet att vid uppstart av biogasanläggning och reningsverk
överskrida de värden som tillståndet kommer att innehålla.
9. Bolaget ges möjlighet till bräddning i Orklas gamla ledning med utsläppspunkt i
Hasselösund vid enstaka stor produktionsstörning eller nödsituation.
10. Buller från verksamheten skall begränsas så att det som riktvärde 1 inte ger upphov
till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmast belägna bostäder än
50 dB(A) helgfri måndag-fredag kl 07-18.
40 db(A) nattetid kl 22-07.
45 db(A) övrig tid
Momentana ljud får som riktvärde uppgå till högst 55 db(A) nattetid kl 22-07
_______________________________
1

Med riktvärde avse ett värde, som om det överskrids, innebär en skyldighet att vidtaga åtgärder så
att värdet ånyo kan hållas.

11. Luktolägenheter från anläggningen skall begränsas genom att:
Lukt från samtliga anläggningsdelar som kan orsaka luktolägenheter skall ledas
genom luktreduktionsutrustning som begränsar störande lukt i omgivningen.
Luktreduktionsutrustningen skall vara utformad så att illaluktande luftströmmar
kan tas om hand även vid underhållsarbeten. Bolaget skall systematiskt söka
utsläpp av luftströmmar som kan orsaka störande lukt i omgivningen och åtgärda
påträffade utsläpp. Intervall och metod för sökning skall fastställas i
kontrollprogram.
12. Om olägenheter i form av lukt i omgivningen till följd av verksamheten skall bolaget
vidtaga tillräckliga åtgärder så att olägenheterna upphör.
13. Verksamheten ska bedrivas så att metanläckage från anläggningen i möjligaste mån
begränsas. Bolaget ska genomföra systematisk läcksökning av metan och åtgärda
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påträffade läckor. Intervall och utförande av läcksökning ska fastställas i
kontrollprogram.
14. Vid överproduktion av gas eller vid driftstörning ska gasen förbrännas så att
emissionerna blir så låga som möjligt och inte ger upphov till olägenheter för
människors hälsa eller miljön.
15. Halten kväveoxider i utgående rökgaser från kraftvärmeanläggningen får uppgå till
högst 500 mg/Nm3 vid 5 % O2 . Kontroll av begränsningsvärdena ska ske genom
periodisk besiktning en gång per år.
16. Journal skall föras på biogödsel med avseende på destination, mängd, mottagare
och datum för överlåtelsen. Journalen ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten.
17. Området kring rötkamrarna ska vara utformat på sådant sätt att omgivningen inte
kan förorenas vid eventuell överjäsning eller annan incident som innebär att
rötmassa läcker ut från rötkamrarna. Uppsamling av spill samt nödvändiga
saneringsåtgärder ska omedelbart utföras.
18. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom verksamhetsområdet leds till salthavet.
Dagvattnet från normalt förorenade ytor vid byggnader och tankar samlas upp och
leds till reningsverket för rening. Eventuell uppsamling av släckvatten skall
dimensioneras i samråd med Räddningstjänsten. Dagvatten från de delar av
området som kan ge upphov till oljeförorening ska ledas genom oljeavskiljare.
Utsläpp av olja (oljeindex) till recipient får inte överstiga 5 mg/l. Kontroll ska ske
minst en gång per år.
19. Kemiska produkter och farligt avfall skall hanteras på ett sådant sätt att förorening
av omgivningen undviks och att de placeras på utmärkta platser som är avsedda för
ändamålet.
20. Verksamhetsområdet skall vara inhägnat och försett med stängselgrind så att
obehöriga inte äger tillträde. När anläggningen är obemannad skall grinden vara
låst. Avstängning av området får inte förhindra räddningstjänstens tillgänglighet
för räddningsinsatser.
21. Inom anläggningen skall brandsläckningsutrustning, saneringsmaterial och
saneringsutrustning finnas lätt tillgänglig.
22. För verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram, som utöver vad som
föreskrivits i villkoren ovan, möjliggör en bedömning av om villkoren följs. I
kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfrekvens och
utvärderingsmetoder. Förslag till kontrollprogram ska lämnas in till
tillsynsmyndigheten innan verksamheten har tagits i drift.
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Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken
Tidsbegränsning av tillståndet (16 kap. 2 § första stycket miljöbalken)
Rena Hav anser inte att det finns skäl att tidsbegränsa tillståndet. Verksamheten vid
anläggningen kommer att vara viktig avseende behandling av avloppsvatten och avfall
från Orkla och Leröy samt vad avser ersättandet av fossila bränslen.

6.2.2 Miljökvalitetsnormer (16 kap. 5 § miljöbalken)
Den ansökta verksamheten bidrar inte till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

6.2.3 Tidigare misskötsel (16 kap. 6 § miljöbalken)
Vad Rena Hav känner till föreligger det inte sådana omständigheter som kan ligga
sökanden till last i det aktuella avseendet.

Aktförvaring
Förslagsvis Miljönämnden i Mellersta Bohuslän, kommunkontoret i Kungshamn.
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