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1 Icke-teknisk sammanfattning 
 

Beskrivning av verksamheten 
Rena Hav Sverige AB planerar att uppföra ett reningsverk för processvatten och en 
biogasanläggning i Kungshamn, Sotenäs Kommun. Anläggningen kommer att i första hand 
ta hand om avfall (substrat) från fiskberedningsindustrin (Orkla Foods och Leröy Smögen 
Seafood) i Kungshamn. Produktion av biogas sker i anläggningen. Biogasen används för att 
förbrännas i en gasgenerator för produktion av el och hetvatten. Detta kommer att ersätta 
fossila bränslen och bidrar därmed till en begränsning av koldioxidutsläpp samt 
försurande och övergödande utsläpp. All genererad energi kommer att användas i 
anläggningen eller i industrin runt om. Anläggningen renar processavloppet från 
fiskberedningsindustrin. Restprodukter blir biogödsel och renat processavlopp. Biogödsel 
kommer att användas av jordbruket som gödsel på åkrar och det renade processavloppet 
avbördas till salthavet. 
 
Omfattning 
Anläggningen beräknas ta hand om ca 230 000  m3 processavlopp samt 30 000 ton 
moderlakar, fiskrester och andra biologiska avfall årligen. Reningsverket dimensioneras 
för 270 000 m3 .  Konsekvensen blir en anläggning med en minskning av närmare 5 500 
ton koldioxidekvivalenter per år. Biogödsel blir en restprodukt i anläggningen vilket 
återföres till jordbruket i regionen. Anläggningen kommer att producera cirka 20 GWh 
biogas vid full drift. 
 
Lokaliseringsalternativ 
Anläggningen är planerad att ligga på ett industriområde mellan Orkla Foods Sverige AB´s 
och Leröy Smögen Seafood AB´s anläggningar i Kungshamn. 
 
Verksamhetens miljökonsekvenser 
Anläggningen är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna och övriga regler om 
tillåtlighet i Miljöbalken.  
 
Verksamheten kommer att följa de miljömål som finns i kommunen.  och kommer inte att 
leda till att några miljökvalitetsnormer kommer att överskridas. Erforderliga samråd har 
hållits. 
 
En generell riskutredning har genomförts för att bedöma driftsstörningar och risk för 
olyckor på anläggningen. 
 
En luktspridningsutredning har genomförts som visar dagens nivåer och nivåerna med 
den nya anläggningen.  
 
Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen anläggning byggs vilket innebär att: 

1. Omholmens reningsverk belastas med processavlopp från Leröy Smögen Seafood 
AB.  
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Denna belastning motsvarar ungefär 30 - 40 % av verkets kapacitet. Det är 
sannolikt att detta reningsverk kommer att få byggas ut för att klara denna 
belastning på sikt. 

2. Orkla Foods rening kommer på sikt att få byggas ut för att klara ökade krav i 
reningsanläggningar för TOC, kväve och fosfor med kommande IED-direktiv. En 
samrening med hela fiskindustrin ger en bättre funktion då processavloppsvattnet 
innehåller mycket salt. 

3. Närmare 20 000 ton moderlakar, slam och fiskrens kommer att köras till en 
biogasanläggning i Norge eller alternativt till andra anläggningar i Sverige med en 
generering av stora CO2 utsläpp. 

4. Domstein sannolikt på sikt kommer att få bygga ut sin rening med stora 
investeringar som följd. 

5. Inget tillvaratagande och användning av energi och biogödsel sker lokalt (Det lokala 
kretsloppet). 

6. Verksamheten vid både Orkla och Leröy fortsätter att genererar en del lukt. 

2 Ordlista 
 

ABP-förordningarna: Animaliska biprodukter (ABP) t.ex. gödsel regleras i förordning 
(EG) nr 1069/2009 och förordning (EU) nr 142/2011, vilka tillsammans benämns ABP- 
förordningarna. ABP-förordningarna ställer bl.a. krav på hygienisering av ABP samt 
tvättning av transportfordon med desinfektionsmedel. 

 
Anaerob process: Process som försiggår i syrefri miljö. Kallas även rötning. 

 
BAT: BAT (Best Available Technology) översätts på svenska till bästa tillgängliga teknik. 
För att en teknik ska anses vara BAT ska tekniken ha utvecklats i sådan utsträckning att 
den kan tillämpas inom den berörda industribranschen på ett ekonomiskt och tekniskt 
genomförbart sätt och med beaktande av kostnader och nytta. Tekniken behöver dock 
inte användas eller produceras i det egna landet. 

Biogas: En gas som bildas när organiskt material med förnybart ursprung genomgår en 
biologisk nedbrytning i en anaerob miljö. Processen sker exempelvis då grödor eller 
gödsel bryts ner av mikroorganismer, så kallad rötningsprocess. Biogas består 
huvudsakligen av metan och kan användas såväl vid framställning av värme och el som 
till fordonsgas. 

 
Biogödsel: Rötningsprocessens slutprodukt från biogasanläggningar som rötar gödsel, 
avfall från livsmedelsindustrin, lantbruksgrödor m.m. Det finns frivillig certifiering för 
biogödsel, SPCR 120, för att säkra kvaliteten. 

 
BREF-dokument: Inom EU tas så kallade BAT Reference Documents (”BREF-
dokument”) fram vilka beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik. I en BREF 
anges vilken teknik som ansågs vara BAT då dokumentet togs fram. Med ordet teknik i 
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BAT avses både den tekniska utrustningen och det sätt på vilket den utformas, uppförs, 
underhålls, drivs och avvecklas. 

 
Fordonsgas: Fordonsgas består av uppgraderad biogas, naturgas eller kombinationer av 
dessa och är ett betydligt renare bränsle än bensin och diesel med avseende på bl.a. 
mängden luft- föroreningar vid förbränning. Ska innehålla en metanhalt på minst 95 % 
enligt den svenska standarden SS155438 Biogas som bränsle för snabbgående 
ottomotorer. 

 
Förbehandling: Vissa substrat kräver förbehandling för att mottagningssystem, 
pumpning, omrörning och nedbrytning i rötkamrarna ska fungera optimalt och för att 
bli av med element som kan störa processen samt uppfylla SPCR120 beträffande 
bitstorlek. 

GWh: Gigawattimme, 1 GWh = 1 000 MWh = 3,6*1012 J 
 

Handelsgödsel: Konstgödning som är gödsel framställt av industriellt behandlade 
mineraler. Innehåller framförallt kväve, fosfor och kalium. 

Hydrolys: Första nedbrytningssteget i biogasframställningens rötningsprocess. Stora 
organiska molekyler (t.ex. proteiner) bryts ner till mindre komponenter (t.ex. 
aminosyror). 

 
Hygienisering: Värmebehandling/pastörisering för att reducera antalet smittsamma 
organismer i råvaran. Ett exempel på hygieniseringsmetod är att värma råvaran till 70 
°C i en timme innan själva rötningsprocessen. 

 
kWh: Kilowattimme, 1 kWh = 1000 W = 3,6 MJ 

 
Mesofil temperatur: Temperaturer inom området 25-40 °C. Mesofila biogasprocesser 
körs vanligen vid en temperatur på cirka 35-37 °C. 

 
Metan: Molekyl bestående av en kolatom och fyra vätemolekyler, CH4. 

 
Metanbildning: Fjärde och sista nedbrytningssteget i biogasframställningens 
rötningsprocess. Vätgas, koldioxid och acetat omvandlas till biogas. 

 
Mikroorganismer: Även kallade mikrober. Organismer som inte kan ses med blotta 
ögat. Många mikroorganismer spelar en viktig roll i de naturliga kretsloppen. 

 
Konstgödsel: Även kallat handelsgödsel och mineralgödsel. Gödseln är framställd av 
industriellt behandlat mineral samt kvävgas från luften. 

 
MWh: Megawattimme, 1 MWh = 1 000 kWh. Detta motsvarar ungefär elförbrukningen i 
en mindre lägenhet under ett år. 
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Naturgas: En blandning av gaser som finns i jordskorpan. Kan användas som fossilt 
(icke förnybart) drivmedel och består till cirka 90 % av metan. Resten består bl.a. av 
propan och butan. Förbränningen av naturgas ger 20 % mindre koldioxidutsläpp 
jämfört med bensin. 

Nm3: Normalkubikmeter, motsvarar den gas som upptar en m³ vid atmosfärstryck och 
0°C. 

 
Rågas: Obehandlad biogas. Den gas som bildas vid anaerob nedbrytning av organiskt 
material. Består av 45-85 % metan och 15-45 % av koldioxid beroende på 
produktionsförutsättningar. 

 
Rötning: Anaerob process där mikroorganismer bryter ner organiskt material till främst 
metangas och koldioxid. 

 
Rötrest: Näringsrik restprodukt som blir över efter rötningsprocessen av organiskt 
avfall. Innehåller vatten, organiskt material, icke nedbrutet material, mikroorganismer 
och alla de näringsämnena som finns i substratet innan rötning. Kan användas som 
gödningsmedel och kallas då biogödsel. 

Termofil temperatur: Temperaturer över 40 °C. Termofila biogasprocesser körs 
vanligen vid temperaturer kring 50-60 °C. 

 
Torrötning: Rötning vid höga TS-halter (20-35 %), sker ofta i form av satsvis rötning. 

 
TS (Torrsubstans): Det som återstår när vattnet torkats bort från ett material. Anges 
vanligen som procent av våtvikt. Låg TS-halt innebär att substratet innehåller mycket 
vatten. 

 
TWh: Terawattimme, 1 TWh = 1 000 GWh. 

 
Uppehållstid: Tid som substratet befinner sig i rötkammaren. 

 
Uppgradering: Genom att koldioxid och andra gaser renas bort från biogasen blir det 
möjligt att sälja gasen som fordonsbränsle, vilket kräver en metanhalt på minst 95 
volymprocent. Denna gasrening kallas uppgradering. 

 
Utrötningsgrad: Beskriver hur stor andel av det organiska råmaterialet som omsatts till 
biogas under en bestämd tid. Denna term används bland annat vid uppskattning av hur 
länge det är effektivt att röta ett visst material. 

 
Värmevärde: En term som anger hur stor värmeenergi som utvecklas vid förbränning 
av en viss mängd av ett bränsle. 
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3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 

3.1 Anläggningen 
Rena Hav Sverige AB (”Bolaget”) ansöker om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för 
uppförande av reningsverk 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. 
 

3.2  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. 

 
 
Processreningsverket kommer att dimensioneras för att ta emot ca 270 000 ton 
processavloppsvatten per kalenderår och biogasanläggningen för att ta emot ca 30 000 ton 
per kalenderår.  
 
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. 
 
Anläggningen är att betrakta som en IED-anläggning. En statusrapport lämnas som bilaga 
4 till denna ansökan. 
 
Orenad biogas klassas i Sevesolagstiftningen som Riskfas 12 – brandfarlig gas. För att 
klassas som Sevesoverksamhet krävs att hanteringen av brandfarlig gas överstiger 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. 
 
Inte heller de hjälpkemikalier, saltsyra och järnklorid, tillhör Riskfas R35 och berörs 
därmed inte heller av Sevesolagstiftningen.  
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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 avfallsströmmar 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 anslutas till 
anläggningen. 
 
I andra hand är det aktuellt att i en framtid ansluta Domstein Sverige AB´s anläggning på 
Guleskär, Kungshamn, via en sjöförlagd ledning. Då kan även Orkla Foods anläggningar: 
Orkla Bergrummet och Kryddning anslutas. Det är också aktuellt med slam och 
moderlakar från fiskberedningsindustri på andra platser i Bohuslän och eventuellt 
matavfall, framförallt storkök, i kommunen. 
 

3.3 Begränsningar 
Denna miljökonsekvensbeskrivning är upprättad i enlighet med 6 kap. 3 § MB och syftar 
till att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade 
verksamheten kan medföra, på miljö och hälsa, samt hur verksamheten påverkar 
hushållningen med resurser. 
 
Enligt 6 kap 7 § MB skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla: 
 

1. Beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning. 

2. Beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall undvikas, 
minskas eller avhjälpas. 

3. De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra 
resurser som verksamheten eller åtgärden kan medföra. 

4. Redovisning av alternativa platser samt alternativa utformningar tillsammans med 
dels en motivering varför ett visst alternativ valts, och dels en beskrivning av 
konsekvenserna om verksamheten eller åtgärden inte kommer till stånd. 

5. En icke-teknisk sammanfattning av uppgifterna ovan. 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver det planerade reningsverket med 
biogasanläggning.  
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3.4 Sökande 
Namn:   Rena Hav Sverige AB 
Organisationsnr: 556923-3686 
Besöksadress: Ödegården,  Kungshamn 
Postadress:  Rodergatan 7, 456 50  SMÖGEN 
 
Telefon:  0705-365501 
Fastighet:  Gravarne 3:1 och 3:6, Kungshamn, Sotenäs Kommun 
 
Kontaktperson: Bengt Gunnarsson 
Ombud för ansökan:          Bengt Gunnarsson, tel 0705-365501 
E-post                                     bengt.gunnarsson@renahav.se 
 
 
 
 

3.5 Konsulter 
Bolaget har gett i uppdrag till några olika konsulter att designa anläggningen. 
Dessa är  

1. Biosystem AB, Snöån Skuthagen 4, 771 90  LUDVIKA. Telefon 0240-29016                                        
Kontaktperson: Leif Lindow. E-post: info@biosystem.se 

 
2. H2OLAND AB, Grindgatan 1,  441 31 ALINGSÅS. Telefon 0322-66 04 67 

Kontaktperson: Mark de Blois.  E-post: mark.de.blois@h2oland.se 
 

3. Biototal AB, Teknikringen 7,  583 30  LINKÖPING. Telefon 073-201 01 21 
Kontaktperson: Tomas Kjellquist.  E-post: tomas.kjellquist@biototal.se 

 
4. Purac AB, Emdalsvägen 10, 223 69 LUND. Telefon 046-19 19 00 

Kontaktperson: Christina Dahlbeck. E-post: christina.dahlbeck@purac.se 
 

5. BioMil AB, Trollebergsvägen 1, 222 29 LUND.  Telefon 046.10 14 52 
Kontaktperson: Marita Linne. E-post: marita.linne@biomil.se 

 
6. Rönnhols Miljökonsult, Sickla kanalgata 67,120 68 STOCKHOLM. Telefon 

070 5457460. Kontaktperson: Eric Rönnhols  E-post: eric@ronnols-miljo.com 
 

7. ÅF, Grafiska Vägen 2A, 401 51 GÖTEBORG.  Telefon:010 505 94 07 
Kontaktperson: Markus Olofsgård. E-post: markus.olofsgard@afconsult.com 

 
8. Tekniska Verken FoU, Box 1500, 581 15 LINKÖPING.  Telefon 013-30 85 42 

Kontaktperson: Erik Nordell.  E-post: erik.nordell@tekniskaverken.se 
 

9. Sweco Position AB, Box 286, 201 22 Malmö. Telefon 040 16 70 00 
Kontaktperson: Peter Rothstein, E-post: peter.rothstein@sweco.se 
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10. Solus AB, Kännevägen 5, 456 50 SMÖGEN. Telefon 076 569 92 05 

Kontaktperson: Joel Oresten. E-post: joel@solus.se 
 

11. VA-Ingenjörerna, VEOLIA, Klosterängsvägen 11A, 226 47 Lund.  
Telefon 046 13 32 01 Kontaktperson: Lars-Erik Olsson 

 
12.  Camparus AB, Rodergatan 7, 456 50 SMÖGEN, Telefon 0705 36 5501 

Kontaktperson: Bengt Gunnarsson. E-post: bengt.gunnarsson@telia,com 
 

13.  Ferm & Lundberg AB,  Strandvägen 34, 453 30 LYSEKIL, Tel 0706 93 92 90 
Kontaktperson: Claes Lundberg. E-post: claes@renahav.se 
 

 
 

 
Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och sammanställts 
av Bolaget i egen regi under ledning av Bengt Gunnarsson. 
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4 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
 

4.1 Verksamhetsutövare 
Rena Hav Sverige AB, ägs idag av fyra privatpersoner genom bolag. Bolaget har med 
finansiering av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen utrett möjligheten och 
bärkraften i ett lokalt reningsverk med biogasproduktion. Biogasproduktionen avses 
baseras på i huvudsak fiskberedningsindustrins avfall. I första hand Orkla Foods Sverige 
AB i Kungshamn samt Leröy Smögen Seafood AB (Leröy) i Kungshamn.  
 
Därefter kan det vara aktuellt att ansluta Domstein Foods AB i Kungshamn samt andra 
”leverantörer” av avfall eller substrat. Bolaget har också beviljats finansiering av 
Energimyndigheten för att uppföra anläggningen. Ytterligare kapital kommer att tas in 
senare i byggnadsprocessen. 

 

4.2 Verksamheten och dess syfte 
Reningsverket med tillhörande biogasanläggning kommer att ta emot Orkla Foods  
processavlopp och avfall samt Leröy Smögen Seafood processavlopp och avfall för rening 
och utvinning av biogas. I ett första skede kommer enbart dessa två industrier att kopplas 
in men i skede två kan verksamheten utökas med exempelvis Domstein och andra 
fiskindustrier samt visst annat avfall av marin art eller kolhaltig karaktär. Verksamheten 
planeras att bedrivas på industriområdet mellan Orkla och Leröy, Gravarne 3:1, vilket idag 
ägs av Sotenäs kommun samt del av Gravarne 3:6 vilket ägs av Abba Seafood AB (Orkla).  
En avstyckning kommer att ske från fastigheten Gravarne 3:1. 
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Figur 1.  Översikt lig princip idé av anläggningen  
 
Syftet med projektet är att rena fiskberedningsindustrins processavlopp till en bättre 
reningsgrad än idag samt genom rötning ta tillvara på den energi som finns i 
restprodukterna vid fisktillverkning och återanvända energin i de industrier som 
genererat substrat till Rena Hav.  Leröy har dock en god slutrening som sker på 
kommunens reningsverk, Omholmen. Detta reningsverks kapacitet utnyttjas av Leröy till 
ca 30 - 40 % och om det skall fortsätta krävs sannolikt en utbyggnad för att klara denna 
hantering och samtidigt kunna ta emot sanitärt avlopp i större utsträckning. 
 
Biogödseln som produceras innehåller alla de näringsämnen som finns i de tillförda 
substraten och kommer därför att återföras till jordbruket. Därmed uppnås ett kretslopp 
av näringsämnen vilket är en förutsättning för en långsiktig hållbar markanvändning. 
Nedan följer en sammanfattad teknisk beskrivning av sökt verksamhet. För mer 
djupgående teknisk beskrivning hänvisas till Bilaga 1A. 
 
I Figur (2)  illustreras den planerade verksamheten schematiskt 
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Figur 2. Principskiss Rena Hav 

 

4.3 Omfattning 
 

4.3.1 Teknisk beskrivning 
För mer djupgående teknisk beskrivning hänvisas till Bilaga 1B och 1C. 
 

4.3.2 Råvaror (Substrat) 
Rena Hav skall ta emot processavloppsvatten från befintlig fiskberedningsindustri och 
rena detta avlopp samt producera och förbränna biogas som framställs ur de substrat som 
kommer från industrin. 
 
Anläggningen räknar med att i biogasproduktionen producera ekologiskt godkänt 
biogödsel både fast och flytande som skall kunna certifieras enligt SPCR och utöver det 
godkännas för ekologisk odling (KRAV) där EU´s direktiv (354/2014) har ändrats för 
fiskavfall i april 2014. 
  
Anläggningen biogasproduktion baseras på att ta tillvara i första hand 
fiskberedningsindustrins avfall och marina substrat samt eventuella ytterligare substrat 
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som kan krävas för att processen skall fungera på ett optimalt sätt. Substrat som 
klassificeras som animaliska biprodukter (ABP) uppkommer efter landning av 
fiskprodukter, framförallt fisk som är mindre än minsta referens storlek. EU-lagstiftningen 
reglerar detta i förordningen EG 1069/2009 och EU 142/2011, se även Bilaga 8. Gällande 
regler enligt ABP-förordningarna kommer att följas och tillstånd för verksamheten 
kommer att sökas hos Jordbruksverket. Se även Bilaga 9 med utlåtande från 
Jordbruksverket. 
 
Den exakta slutliga substratsammansättningen kommer inte att kunna fastställas förrän 
avtal är tecknat med alla leverantörer. Under anläggningens drifttid är det möjligt att 
råvarusammansättningen kommer att förändras. Det kan bli aktuellt att bygga ytterligare 
substrattankar inom ramen för det tillstånd som kommer av denna ansökan. Förändringen 
i substratsammansättning beror dels på leverantörernas produktmix men också på att 
processen skall fungera på ett optimalt sätt. 
 
 I Tabell 1, redovisas en översiktlig sammanställning av möjliga substrat till anläggningen. 
Totalt söks tillstånd för att ta emot 230 000 ton processvatten (substrat) per kalenderår 
till Rena Hav´s processvattenanläggning samt 30 000 ton slam och fiskrester till Rena 
Hav´s biogasanläggning. I begreppet substrat är processavloppsdelen  en mycket 
dominerande del från Orkla, Leröy och Domstein. I reningsverket kommer dessutom rejekt 
och vatten från rengöring att behandlas så totalt dimensioneras detta för 270 000 ton. 
 

Tabell 1 Råvarutyper (substrat) och ungefärlig mängd vid full  drift .  

 
I Tabell 2 listas avfallet enligt avfallskod 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tabell 2 Avfall  enligt avfallskod  

Tillgängliga Tillgängliga Tillgängliga Tillgängliga 

substratsubstratsubstratsubstrat    

Dagens 
nivå m³/år 

Möjlig framtida 
mottagning 
m³/år 

Uppskattat 
framtida flöde 
m³/dag 

Dimensionerande 
framtida flöde 
beaktande buffert & 
fluktuationer m³/dag 

Processvatten 165.000 230.000 660 1.000 
Slam och fett     5.000   10.000 25 60 
Moderlakar    9.000     12.000 35 75 
Fiskavfall    3.000    4.000 12 30 
Organiskt 
avfall i ton 

    2.000 8 15 

Biogasanläggn. 
dagvatten och 
spolvatten 

    3.500 10 20 

Totalt, 
avrundat 

182.000 Ca. 260.000 750 1200 

Avfall Avfallskod 
Processavloppvatten från 
fiskindustri 

02 02 01 

Slam och fett från fiskindustri  02 03 05 
Moderlakar 02 02 04 
Fiskavfall 02 02 03   
Organiskt avfall 02 02 03 
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4.3.3 Lagring och mottagning 
För att erhållas en jämn processvattenrening och biogasproduktion behöver viss 
lagringskapacitet finnas på anläggningen. Befintliga utjämningstankar hos Orkla och Leröy 
kommer att användas. Ytterligare mottagningstankar kommer att finnas för ändamålet. 
Huvuddelen av substarten pumpas in till anläggningen. För att de tillförda saltmängderna 
till biogasanläggningen skall vara relativt konstanta krävs en utjämning av de olika 
substratströmmarna. 
 

4.3.4 Processvattenrening 
Reningsverket skall kunna rena processavloppsvatten från Orkla Foods Sverige AB, Leröy 
Foods Sverige AB och Domstein Foods AB.  
 
Huvuddelen av avloppsvattnet leds inte genom rötkamrarna eftersom vinsten i 
biogasproduktion inte vägs upp av uppvärmningskostnaderna för dessa volymer. För 
avloppsvattnet planeras istället behandling med fällning och flotation som redan finns 
både på Leröy och på Orkla. Orklas anläggning för flotation beräknas användas medan 
Leröys står som reserv. På så sätt kan en mer koncentrerad fraktion ledas in till 
rötkammaren. Samtidigt minskas mängden fett och TS som inte är önskvärt att få in i det 
kompletterande kvävereningssteget. Ingen slamavvattning behövs eftersom den totala 
mängden substrat ändå måste spädas med en andel avloppsvatten för att nå optimal TS-
halt. 
 
I tillägg skall rejektvatten från lakehantering och separation av rötrest från det tilltänkta 
nya biogasanläggningen kunna renas i anläggningen, plus mindre mängder dagvatten och 
spolvatten från biogasanläggningen. 
 
Reningsverket planeras byggas mellan Orklas och Leröys fabriksbyggnader.  
 
I dagsläget har Orkla Foods Sverige egen rening, men där reningsgraden ej uppfyller 
framtida reningskrav. Leröy lämnar pumpar sitt avloppsvatten till det kommunala 
reningsverket (Omholmen) efter 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. 
 
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. 
  
Maximalt 270 000 m³ ingående avlopp kommer att 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. 
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Avloppsvatten kommer att tillföras från industrierna via pumpning i slutna rörsystem. 
Bufferttankar finns installerade hos industrierna. De kommer att vidareföras som 
bufferttankar, och fungera som buffert vid underhållsstopp och eventuella 
driftsstörningar, samt utjämning över veckan. 
 
Viktigare delar i reningsprocessen är 

• Grovrening 
• Flockning och flotation 
• Biologisk rening 
• Kemisk rening 
• Slamhantering 
• Kemikaliehantering 

 
Bilaga 1 C, är den tekniska beskrivningen av anläggningen. 
Sanitärt avlopp kommer inte att renas i anläggningen. Spillvatten från personalutrymmen 
kommer att anslutas till kommunala avloppsnätet. 
 

4.3.5 Förbehandling till biogasanläggningen 
De flesta substrat som skall rötas behöver någon form av förbehandling i form av 
finfördelning för att minska driftsproblem samt för att påskynda eller underlätta 
nedbrytningsprocessen. Finfördelningen är också viktig för att kunna uppfylla SPCR120´s 
maximalt tillåtna bitstorlek. Homogenisering av fasta och flytande material till en slurry 
kommer att ske i mottagningstanken med hjälp av skärande pumpar. Finfördelning och 
homogenisering är även viktig för att öka effektiviteten i gasproduktionen. 
 
Råvaror 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. 
 
Ovanstående metod utgör ett exempel för hygienisering. Andra typer av godkända 
hygieniseringsmetoder kan komma att bli aktuella. Det är Jordbruksverket som utfärdar 
godkännande avseende dessa metoder. 
 

4.3.6 Rötning 
Anaerob nedbrytning, även kallad rötning, sker genom att mikroorganismer bryter ner 
organiskt material till i huvudsak metan, koldioxid och vatten. Rötning sker i en syrefri 
miljö och generellt vid två temperaturområden; mesofil (cirka 35-40 ºC) eller termofil 
(cirka 50- 60 ºC). Planerad anläggning kommer att ha en mesofil rötning. 
 
Rötningen kan delas upp i ett eller flera steg för att optimera driften och öka 
nedbrytningen av det organiska materialet. I den planerade biogasanläggningen 
kommer rötning att ske i tre steg, vilka beskrivs mer utförligt i den Tekniska 
beskrivningen, Bilaga 1 B. 
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Metanproduktionen pågår fortfarande i utgående materialström från rötkammare och 
innehåller mindre mängder löst metangas. Med tanke på den klimatpåverkan som 
uppstår vid metanutsläpp samt ekonomiskt bortfall från gasförlust ska biogas inte avgå 
till atmosfären, utan samlas istället upp i en efterrötkammare som på samma sätt som 
rötkamrarna är ansluten till gasinsamlingssystemet. Efterrötkammaren är uppvärmd och 
utgående biogödsel kyls via värmeväxling vilket innebär att metanbildningsprocessen 
avstannar och biogasproduktionen klingar av. 
 

4.3.7 Biogödsel 
Efter avslutad process i rötkammare och efterrötkammare transporteras rötresten, 
den s.k. biogödseln, till biogödsellagret. Biogödseln kommer att spridas på jordbruksmark 
för att sluta kretsloppet av näringsämnen, bl.a. de viktiga växtnäringsämnena kväve (N), 
fosfor (P) och kalium (K). Maximalt 30 000 ton flytande biogödsel kommer att produceras 
varje år. Halva mängden vatten beräknas separeras bort och återgå till reningsverket som 
ett rejekt. Då minskar mängden biogödsel till ca 15 000 ton årligen, vilket genererar  
ca 3- 4 000 ton torrsubstans, ca 1 000 m³  fosforrik lösning och ca 10 000 m³  kväve- och 
kaliumrik lösning. 
 
Biogödsel kommer alltså att framställas i tre olika fraktioner, Fast utrötat biogödsel, 
Flytande koncentrerat P (fosfor) och Flytande koncentrat NK (Kväve, kalium). Genom att 
optimera processen med tanke på ett högvärdigt biogödsel kommer anläggningen att 
förses med en försöksanläggning för Ultrafiltrering och Omvänd Osmos. 
 
Dessa metoder har på senare tid utvecklats och det finns goda exempel på lyckade resultat 
med dessa utrustningar i Holland, Tyskland och USA men dock ej i denna skala. 
 
Initialt, innan den anrikade tekniken är i full drift, kan biogödseln köras ut som den är, 
alternativt centrifugeras. Centrifugering har testats vid genomförda kontinuerliga 
rötförsök. 
 
Beräknad spridningsareal och kvalité på dessa biogödselsorter redovisas i bilaga 1 F, 
biogödsel. 
 

4.3.8 Luktreduktion 
Metangas och koldioxid, som bildas vid rötning, är luktlösa gaser. Den biogas som 
bildas i rötkamrarna innehåller dock, förutom metan och koldioxid, även en mindre 
mängd svavelföreningar, främst svavelväte, samt ”mellanprodukter” såsom bl.a. flyktiga 
syror (VFA), merkaptaner och ammoniak. Dessa ämnen kan ge upphov till lukt och det är 
därmed viktigt att arbeta med tydliga driftsinstruktioner och luktreducerande teknik. 
 
Samtliga steg i de delar av anläggningen där det produceras biogas är slutna, dels för 
att förhindra att lukt uppkommer men främst för att få maximal gasproduktion. 
Biogasbildningen sker i syrefri miljö, varför slutna tankar är en förutsättning för 
metanbildningen. 
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Den planerade anläggningen kommer att utrustas för mycket hög luktreduktion. 
Förtydligande kring luktreduktionstekniker ges i bilaga 1 B. Alla luftströmmar som 
riskerar att ge upphov till luktolägenhet kommer att tas om hand för luktreduktion. 
Mottagnings- och processhallen kommer att ventileras så att ett undertryck förhindrar 
att luktande ämnen släpps ut då portar eller dörrar öppnas. Även luft från mottagnings-, 
blandnings- och hygieniseringsutrustning kommer att tas om hand för luktbehandling. 
  
Alla luktkällor inklusive luktande ventilation från både biogasanläggning och reningsverk 
kommer via undertrycksventilation att samlas till en central skorsten.  
I driftinstruktionerna kommer rutiner att finnas för att säkerställa att det i den dagliga 
driften genomförs de åtgärder som krävs för minimering av risken för luktproblem. 
 
Anläggningens slutna utformning, en stabil process, ventilation och frånluftsbehandling 
är de avgörande faktorerna för att minimera luktolägenheter. Luktproblematiken kan 
begränsas kraftigt genom att anläggningen dimensioneras och utformas efter de 
erfarenheter och den praxis som finns inom biogasbranschen. Viktigt för att förhindra 
luktproblem från anläggningen är även att processen i rötkammaren inte överbelastas 
utan att nedbrytningen av det organiska materialet är tillräcklig och att halterna av 
exempelvis flyktiga organiska syror (VFA) kan hållas på en stabil nivå. I bilaga 1 D, 
beskrivs strategier för luktreduktion, resultat av luktspridningsmodellering samt 
luktreduceringsmetoder mer utförligt. 
 
 

4.3.9 Gashantering 
Biogas kommer att användas och förbrännas i kraftgenereringsaggregatet inom området 
eller i ett senare skede kanske levereras till befintlig gaspanna hos Orkla på samma 
industriområde. Förutom metan innehåller biogas även koldioxid samt mindre mängder 
vatten, kväve och svavelväte. Ingen uppgradering till fordonsgas kommer att ske. 
 
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 38 o C innehåller ca 
35 gram vatten, En normalkubikmeter rågas innehåller ca 6,7 kWh energi.  
 
Den producerade biogasen avvattnas, kyls och filtreras varefter den samlas upp i ett 
gaslager med en volym på 500 m³ innan en gasfläkt transporterar gasen till ett 
kraftvärmeaggregat.  
 
Från gaslagret kommer det att gå en gasledning till en fackla för att gasen, då behov 
uppstår, ska kunna facklas bort och inte behöva släppas direkt till atmosfären. Fackling 
ska endast ske i nödfall och facklan kommer att ha kapacitet att förbränna hela den 
producerade gasvolymen 
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Ett alternativ kan vara att leda biogasen direkt till fiskindustrins (Orkla) befintliga 
värmepannor. 
 

4.4 Dagens situation 
 

4.4.1 Dagens situation 
Idag har Orkla en rening med en egen flotationsanläggning med kemisk fällning där 
slammet skickas till ett externt biogasanläggning och det renade vattnet till salthavet i en 
lång ledning till en för recipienten bra placerad utsläppspunkt på Hållöfjorden. Figur 3 
visar principiellt Orklas rening. 

  
Figur 3.  Orklas rening idag. 

 
Leröy har på motsvarande sätt en egen rening men där skickas processavloppet till 
kommunens reningsverk Omholmen. Se figur 4. 
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Figur 4.  Leröys rening idag.  

Domstein har ett reningsupplägg som påminner om Orklas men ingen flotation eller 
kemisk fällning.  
 
Utsläppsvärdena från de tre anläggningarna efter intern rening redovisas i Tabell 3. 
OBS! Leröy efterrenar sitt utsläpp idag i kommunens reningsverk och släpper ut i 
kommunens ledning och har då en ytterligare rening på sitt processavloppsvatten. 

 

Tabell 3. Samlade värden efter intern rening 

 

Utsläppspunkterna återfinnes i figur 23. Tabeller över beräknad rening finns i kapitel 9.5.1 

Utsläpp efter internrening 
 

TOC COD N-tot P-tot Utsläpp till 

Orkla     Egen ledning 

Ton per år 2013 (250 
driftsdygn) 

    107 304     8,48 0,14 Utsläppspunkt A 

Verkligt mg/l    960     2.750 77 1,3  
         

Leröy         Till kommunens 
reningsverk 

Ton per år 2013 (250 
driftsdygn) 

39,1      2,75 0,79 Utsläppspunkt B 

Verkligt mg/l 1.273 2.570 72 26  
         

Domstein         Egen ledning 

Ton per år 2013 (250 
driftsdygn) 

7,9 28,8    1,4 0,3 Utsläppspunkt C 

Verkligt mg/l 705 2.570 125       27  
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4.4.2 Teknisk beskrivning 
Rena Havs processrenings- och biogasanläggning konstrueras på ett sådant sätt att 
driftsäkerheten skall vara stor. Detta innebär att anläggningen skall kunna rena 
processavloppet så att de anslutna företagen inte drabbas av driftstörningar till följd av 
problem i Rena Havs anläggning. Anläggningen överdimensioneras och byggs med 
möjligheter att buffra substrat för underhållstopp eller eventuella driftsproblem. 
 
Det är också viktigt att det finns lagertankar för mixning av de olika substrattyperna så att 
biogasdelen matas optimalt med jämn mix av substrat.  Inte minst är det viktigt att på så 
sätt ha optimal salthalt i processen.  
 
Uppbyggnaden av Rena Havs anläggning görs ut från ett säkerhetsperspektiv på drift men 
där Bolaget över tid planerar att optimera processerna. Detta innebär att föreslagen teknik 
kan ändras under detaljprojekteringen.  
 
I framtiden kan det bli aktuellt med en mindre anläggningsdel inomhus för separation av 
matavfall. 
 
Bilagorna 1B och 1C ger en detaljerad teknisk beskrivning av biogasanläggning och 
reningsverk. 
 

4.5 Tillsyn och kontroll 
Driften av anläggningen kommer att övervakas av ett driftövervakningssystem där 
bl. a. driftlarm och larm kopplat till gasvarnare kommer att ingå. Ett fjärrstopp kommer 
också att finnas som möjliggör att anläggningen kan styras från annan plats i det fall 
driftspersonal inte finns på plats. Anläggningen kommer att vara bemannad dagtid 
under vardagar samt ha jourtjänstgöring med viss tillsyn under övrig tid. 
 

5 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

5.1 Klimat- och miljönyttan 
För att skapa en uppfattning om hur projektet är förenligt med en långsiktig hållbar 
utveckling och uppfyllande av miljömål har en rad frågor ställts och utvärderats. Dessa 
frågor utgör kärnan i det som kallas för riktningsanalys. 
 
Minskar energianvändningen? 
Biogasproduktion är energiproduktion från förnyelsebara råvaror och minskar 
förbrukningen av ändliga naturresurser. Produktion och användande av biogas kan inte 
anses minska energianvändningen men produktionen ökar utbudet av förnyelsebar energi 
och reducerar nyttjandet av fossila bränslen. I Rena Hav´s fall används lokal 
närproducerad energi och används hos de företag som levererar avfallet och på så vis 
minskar deras inköp av extern energi för sin verksamhet. Då biogödsel ersätter 
konstgödsel minskar energianvändningen eftersom konstgödselproduktion är 
energiintensiv med stora andelar fossila bränslen. 
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Övergår vi till förnyelsebara energikällor? 
Förnyelsebara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte 
tar slut inom en överskådlig framtid. Biogasproduktion innebär att omvandla biologiska 
biprodukter och avfall till ett bränsle. Växtnäring som kväve, kalium och fosfor återfinns i 
biogödseln vilken således inte är att betrakta som ett avfall utan som en värdefull resurs. 
 
Ökar naturens mångfald och resursbyggande kapacitet i ett kretsloppsperspektiv? 
Biogas från i huvudsak animaliska biprodukter tillsammans med en mindre del 
energigrödor bidrar till ett kretsloppsperspektiv när dessa genererar energi och kan 
användas som gödsel på åkermarkerna. 
 
Sluter vi kretsloppen? 
Genom att tillvarata energin i industriella biprodukter och avfall så kan de näringsämnen 
som finns i dessa återföras till åkermark tack vare gödsling med biogödsel. 
Biogasproduktionen bidrar således till att återföra ändliga resurser såsom fosfor i 
kretsloppet istället för att hamna i havet med övergödning som följd. 
 
Håller vi oss inom naturens gränser? 
Biogasproduktion är en 100 % naturlig process och är något som sker spontant i 
exempelvis sumpmarker. 
 
Ser vi till att inte överbelasta, utarma, förhindra eller förorena kretsloppen? 
Genom en lokal energiproduktion bidrar verksamheten till lokal förädling och användning 
av förnyelsebara resurser. 
 
Skapar vi en hälsosam miljö? 
Då biogas ersätter eldningsolja reduceras utsläppen av partiklar och emissioner som 
bidrar till marknära ozon. 
 
Löser vi flera problem samtidigt i ett totalperspektiv? 
Biogas ersätter fossila bränslen, industriella biprodukter och avfall kan tas tillvara lokalt, 
gödsel kan förädlas och återföras till åkermarken. I en framtid kan upptag av miljömusslor 
och sjöpung reducera kvävet i havet och dessa kan användas i biogasprocessen. 
Biogödseln kan tillföras åkermarken vilket minskar behovet av fossil konstgödsel. Den 
regionala lantbruksnäringen blir ett nav i energiproduktion och kretsloppet mellan stad 
och landsbygd stärks.  
 
Löser vi fler problem än vi skapar, sett i ett totalperspektiv? 
Att bryta det fossila oljeberoendet är en stor utmaning. Genom produktion och nyttjande 
av biogas finns en möjlighet att utan stora energiinsatser, med negativ klimatpåverkan 
som följd, bidra till att styra bort från fossila bränslen. Totalantalet transporter minskar 
kraftigt. 
 
Tillämpar vi försiktighetsprincipen? 
Inga naturliga kretslopp hotas vid biogasproduktion och biogasutnyttjande. Processen är 
naturens eget sätt att omhänderta organiskt material och vad som skall ske på 
biogasanläggningen är helt enkelt en naturlig process i en kontrollerad miljö. 
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5.2 Mål och riktlinjer för biogas 

5.2.1 Europeiska mål 
I det europeiska energi- och klimatavtalet finns ett åtagande om att EU skall sänka sina 
koloxidutsläpp med 20% till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. En del av lösningen är 
ett ökat nyttjande av förnybara energikällor.  

 

5.2.2    Nationella mål 
Målet för den svenska klimat- och energipolitiken är att klimatutsläppen år 2020 skall 
minskas med 40 % jämfört med 1990. 
 

5.2.3 Regionala mål 
I de regionala miljömålen anges att andelen förnybar energi i Västra Götalands län skall 
vara minst 50 % av den totala energianvändningen och andelen förnybar energi inom 
transportsektorn ska vara minst 10 % år 2020. 
 

5.2.4  Lokala mål 
I nedanstående figur 5, redovisas handlingsplanen överskådligt för Sotenäs kommun som 
också refererar till Nationella och Regionala mål: 

 

 
 

Figur 5.  Sotenäs kommuns miljömål 
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6 LOKALISERINGSALTERNATIV 

6.1 Grundförutsättningar 
En lokaliseringsutredning har genomförts för att identifiera lämpliga alternativ för en 
biogasanläggning i Sotenäs Kommun. Tre övergripande kriterier har legat till grund för 
den geografiska avgränsningen, nämligen 
      (i) leverans av substrat, 
      (ii) avsättningsarealer för biogödsel, samt  
      (iii) avsättning av energi.  
 
Efter att dessa förutsättningar kvantifierats i Sotenäs kommun ger geografisk avgränsning 
två möjliga lokaliseringsalternativ inom kommunen. Dessa har utretts för att finna den 
bäst lämpade platsen för etablering av reningsverk och 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. 
 
För att kvantifiera förutsättningarna måste nedanstående grundförutsättningar uppfyllas i 
största möjliga mån för att lokaliseringsalternativet skall anses vara lämpligt. För att 
kunna identifiera en bra lokalisering har följande kravspecifikation tillämpats: 
 

1. Lokaliseringen skall vara tillgänglig för ändamålet och inte vara ianspråktagen för 
annan verksamhet. 

2. Lokaliseringen skall ha stöd i detaljplan och ÖP. 
3. Lokaliseringen skall inte ha konflikt med riksintressen. 
4. Den planerade anläggningen kräver en tillgänglig yta om ca 15 000 kvm. 
5. Lokaliseringen skall för att minimera transporter placeras centralt i 

upptagningsområdet för substrat. 
6. Lokaliseringen skall ha en direkt anslutningsmöjlighet till väg. 
7. Lokaliseringen bör ha en direkt anslutningsmöjlighet till en hamn. 
8. Närboende skall i huvudsak ej bo i anslutning till anläggningen. 
9. Lokaliseringen skall kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
10. Lokaliseringen skall möjliggöra att anläggningen smälter in i landskapsbilden. 
11. Lokaliseringen skall ha möjlighet för avsättning av hetvatten och kylvatten. 
12. Avnämare av biogödsel skall finnas inom en radie på 6 mil. 

 
 

6.2 Skyddsavstånd 

I Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” anges inga specifika 
riktvärden för skyddsavstånd mellan biogasanläggningar och bebyggelse. Den tidigare 
rekommendationen om 500 meter är borttagen. 

I Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:15 anges följande avseende lokalisering av 
biogasanläggningar: "Mellanlager samt rötnings- och komposteringsanläggningar bör 
lokaliseras, utformas och drivas utifrån lokala förutsättningar. Lämpligt 
skyddsavstånd bör bestämmas efter en samlad bedömning av förutsättningarna i det 
enskilda fallet". 
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Utformning av behandlingsprocess och hanteringsmetoder påverkar bildning och 
spridning av lukt och andra utsläpp i hög grad. Vid sluten hantering och effektiv 
frånluftsbehandling minskar nödvändigt säkerhetsavstånd. 

6.3 Lokaliseringsalternativ 
Två alternativa lokaliseringsalternativ vilka visas på Figur 6, har utretts.  Det ena ligger på 
befintligt industriområde Hagaberg/Ödegården där Orkla och Leröy är lokaliserade. Det 
andra ligger på Hogenäs industriområde. 
 
I ett tredje fall finns nollalternativet där rötning sker externt, 20 – 40 mil bort. 
 

 
 

Figur 6.   De två utvärderade lokal iser ingsalternativen(A och B) där A är förordad lokal iser ing 

 
 
Figur 7, nedan visar utdrag ur ÖP2010 för de två lokaliseringarna. 
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Figur 7.   Översiktsplanens (ÖP 2010) beskr ivning om de två områdena. 

 

Figur 8 redovisar störningszoner för buller och lukt i ÖP 2010. 
 

 
Figur 8.  Störningszon för lukt och bul ler vid Ödegården/Hagaberg enligt ÖP2010 

 
 
Lokaliseringsutredningen finns i bilaga 1 A. Nedan finns en kort sammanfattning. 
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6.3.1 Vid Hagberg/Ödegårdens industriområde (A) 
 
Anläggningen placeras på ett industriområde som är avsett för bullrande och luktande 
storskalig verksamhet enligt ÖP 2010. Rena Hav kan ses som en nyetablering men 
samtidigt är det en utbyggnad av existerande industriers rening. Dessutom finns 
huvuddelen av avfallet som skall behandlas redan inom området och behandlas där i 
interna tillståndspliktiga processreningsverk 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. Avstånd till närmaste bostad 
utgör 300 meter från den punkt där samlat utsläpp av renad ventilationsluft och andra 
eventuellt luktande ämne förekommer. Ytterligare ca 10 hus finns inom radien 300 - 400 
meter. Därutöver är det ca 650 meter till närmaste bostadsbebyggelse i Väjern. 
 
Anläggningen lokaliseras till fastigheten Gravarne 3:1, Hagabergs/Ödegårdens 
industriområde där aktuellt område kommer att avstyckas. Området är detaljplanelagt för 
industriell verksamhet men en planändring har beslutats av kommunen där området 
detaljplaneläggs för att passa den tillkommande verksamheten. Tomten är utsprängd (och 
plansprängd) och har mot de närmaste fastigheterna och vägen en skärmande bergvägg på 
13 – 15 meters höjd som fungerar som insynsskydd, skydd mot buller och delvis mot lukt. 
Anläggningen är placerad mitt emellan de två stora avnämarna av substrat, figur 9. Här 
finns också reningsverk, befintliga tankar och reningssteg som kommer att användas i den 
nya processen. Dessutom finns en hamnmöjlighet på området. 
 
Risken för luktstörningar finns men vald processlösning visar tillsammans med de 
luktspridningsberäkningar som genomförts att risken för luktstörningar är mycket små i 
de olika bostadsområdena. 
 

 
 

Figur 9.  Anläggningarna sedda från väster  

 

Inga konflikter finns med riksintressen. 
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Figur 10. Anläggningarna sedda från luften  

6.3.2 Hogenäs industriområde (B) 
a. Med processreningsverk och biogasanläggning på Hogenäs 

Detta industriområde är avsett för tung och luktande verksamhet. Denna lokalisering 
ligger ca 3 km fågelvägen från Orkla och Leröy och ca 7 km bilväg om man kör genom 
centralorten Kungshamn och ca 13 km om man kör väg 174 och 171 via Askum.  
 
Avståndet till närboende är större än på Hagaberg. 
 
Inga konflikter finns med riksintressen. 
 
Lokaliseringen på Hogenäs kommer att innebära en hel del transporter genom tätorten om 
man väljer den kortare vägen med ökande belastning som buller. 
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Det är tekniskt möjligt att pumpa processavloppet till Hogenäs industriområde för rening 
och därefter pumpa det tillbaks för utsläpp i havet. Slam och moderlakar är inte möjliga att 
pumpa denna långa väg utan de behöver transporteras med lastbil. 
 
 

 
Figur 11. Tänkbar ledningsdragning 

 
Kostnaden för ledningsdragning med två ledningar inklusive pumpar blir betydande. 
 
I tillägg krävs energi för att driva pumparna. Utöver pumpningen av 
processavloppsvattnet tillkommer lastbilstransport av minst 1000 transporter genom 
tätorten (alternativt via Askum) för transport av slam och moderlakar. Skulle marina 
substrat komma att levereras med båt tillkommer ytterligare transporter. 
 
Därtill kommer uttransporten av biogödsel. 
 
Reningsverk- och biogasanläggning måste dessutom kompletteras med tankar för 
utjämning som idag finns på Hagaberg.  
 
Hogenäs kommer inte att kunna tillgodose möjligheten för att få till en energibalans där 
varmvattnet kan användas inom området. Eventuellt skulle det kunna pumpas tillbaks i en 
isolerad ledning till Hagaberg. I ett sådant projekt tillkommer ytterligare ett antal miljoner 
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för ledningar och pumpar.  Alternativt skulle man i ytterligare en ledning kunna föra 
biogasen tillbaks till Hagaberg för förbränning. 
 
Möjligheten finns också att uppgradera gasen till fordonsgas.   
 

b. Med reningsverk på Hagaberg och biogasanläggning på Hogenäs 
Ett annat alternativ skulle kunna vara att reningsverket ligger på Hagaberg och 
biogasanläggningen på Hogenäs. Detta innebär i praktiken en utbyggnad av befintlig 
processrening samtidigt som en separat anläggning byggs.  
 
I detta läge kommer enbart en ledning att krävas för att pumpa processavlopp tillbaks till 
Hagaberg för ytterligare rening samt en ledning för varmvatten till Hagaberg om lösning 
med elgenerering väljs.  Då det inte finns avnämare för varmvatten inom området får detta 
pumpas tillbaks till Hagaberg. Alternativt skulle man i ytterligare en ledning kunna föra 
biogasen tillbaks till Hagaberg för förbränning. 
 
Det mest sannolika scenariot, i fall b, är att uppgradera gasen till fordonsgas. Ett mindre 
reningsverk byggs i anslutning till biogasanläggningen (Hogenäs) och en uppgradering av 
gasen görs till fordonsgas. Biogasanläggning måste dessutom kompletteras med tankar för 
utjämning som idag finns på Hagaberg.  
 
Ett mindre reningsverk får byggas med utsläpp i Örnefjorden. Då behövs ingen ledning till 
Hagaberg. 
 
Transporterna av slam och moderlakar får även i detta fall ske med lastbil och utgör minst 
1 500 transporter eller 3 000 fordonsrörelser då en betydande mängd 
processavloppsvatten behöver tillföras processen för att den skall kunna fungera. På 
samma sätt får marina substrat transporteras på landsvägen. 
 
Därtill kommer uttransporten av biogödsel. 
 
Ekonomiskt innebär även detta alternativ en betydande merkostnad i investering men 
även i drift med bland annat bemanning på två driftsställen.  Dessutom är detta alternativ 
osäkert beträffande det stöd som beviljats från Energimyndigheten då det inte uppfyller de 
kriterier stödet är lämnat för. Skulle detta ej utgå tillkommer ytterligare 20 MKR i 
investering. 
 
Alternativen ovan på Hogenäs kan sammanfattas med att ökade investeringskostnader och 
tillhörande drifts- och kapitalkostnader bedöms av Rena Hav utgöra en så kraftiga 
fördyrning av projektet att bolaget ej ser någon möjlighet att genomföra en sådan satsning. 
 

6.4 Sammanfattande bedömning av lokaliseringsalternativ 
I Tabell 4, nedan sammanställs lokaliseringsalternativens överensstämmelse med de 
grundförutsättningar som ställts. Bedömningen har gjorts med ett JA som innebär 
fullständig eller till merparten övervägande överensstämmelse och NEJ som innebär en 
omöjlighet eller svårighet att uppfylla grundförutsättningarna. (ljusgul markering 
indikerar mindre lämplig) 
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Lokaliseringsalternativ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hagaberg/Ödegården (A) 
 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Hogenäs (B) JA JA JA JA NEJ JA NEJ JA JA JA NEJ JA 

 

Tabell 4. Sammanfattande bedömning av lokaliseringsalternativ med grundförutsättningar 

 
1. Lokaliseringen skall vara tillgänglig för ändamålet och inte vara ianspråktagen för annan verksamhet. 
2. Lokaliseringen skall ha stöd i detaljplan och ÖP. 
3. Lokaliseringen skall inte ha konflikt med riksintressen. 
4. Den planerade anläggningen kräver en tillgänglig yta om ca 15 000 kvm. 
5. Lokaliseringen skall för att minimera transporter placeras centralt i upptagningsområdet för substrat. 
6. Lokaliseringen skall ha en direkt anslutningsmöjlighet till väg. 
7. Lokaliseringen bör ha en direkt anslutningsmöjlighet till en hamn. 
8. Närboende skall i huvudsak ej bo i anslutning till anläggningen. 
9. Lokaliseringen skall kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp 
10. Lokaliseringen skall möjliggöra att anläggningen smälter in i landskapsbilden. 
11. Lokaliseringen skall ha möjlighet för avsättning av hetvatten och kylvatten. 
12. Avnämare av biogödsel skall finnas inom en radie på 6 mil. 

 

6.5 Förordad lokalisering 
Den förordade lokaliseringen utgörs av Hagaberg/Ödegården där förutom de kriterier som 
beaktats ovan det även finns en hel del infrastruktur som kan användas i detta projekt i 
form av reningsverk och tankar. Det enda som egentligen är sämre är att det ligger 
närmare tätorten. 
 

Konsekvenser och bedömning 
Ett mindre antal bostadshus förekommer inom 500 meters radien. Anläggningen 
kommer att utformas enligt bästa tillgängliga teknik för att undvika att luktolägenheter 
uppstår i omgivningen. 
 

Därtill kommer anläggningen att ha sluten hantering av de substrat som kan ge upphov till 
luktolägenhet samt effektiv rening av frånluft från mottagning och andra anläggningsdelar 
som kan orsaka luktproblem. All luktande ventilationsluft från både processreningsverk 
och biogasanläggning samlas in till en central utsläppspunkt via en skorsten på 30 meter 
över mark. De åtgärder som kommer att företas avseende luktreducering utformas även 
med hänsyn tagen till eventuell framtida (10-40 år) uppförande av bostadsområde cirka 
400-900 meter öster om Rena Havs anläggning, såsom anges i ÖP 2010. 
 
Slutsatsen sedan tidigare ligger fast att Rena Havs verksamhet bidrar med en mycket 
begränsad risk för lukt till omgivningen, mindre än Orklas utsläpp idag. Leröys utsläpp 
från rökeriet dominerar i stort sett helt, samtidigt som situationen blivit betydligt bättre 
efter deras höjning av skorstenen. Att skärpa kraven på Rena Hav utöver de gjorda 
åtagandena är inte meningsfullt från miljösynpunkt. 



                                                       

 

35 

Bilaga 1 2014-12-22 

Miljökonsekvensbeskrivning 

7 Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny fristående anläggning byggs. Då 
 

1. Belastas Omholmens reningsverk med processavlopp från Leröy Smögen Seafood 
AB.  
Denna belastning motsvarar ungefär 30 - 40 % av verkets kapacitet. Det är 
sannolikt att detta reningsverk kommer att få byggas ut inom en nära framtid för 
att klara denna belastning. 

 
2. Orkla Foods rening kommer på sikt att få byggas ut för att klara ökade krav i 

reningsanläggningar för TOC, kväve och fosfor, framförallt med det nya förväntade 
IED-direktivet 2016. 

 
3. Kommer närmare 20 000 ton moderlakar, slam och fiskrens att köras till en 

biogasanläggning i Norge eller alternativt till andra anläggningar i Sverige med en 
generering av stora CO2 utsläpp. 

 
4. Kommer Domstein sannolikt på sikt att få bygga ut sin rening med stora 

investeringar som följd. 
 

5. Inget tillvaratagande och användning av energi och biogödsel sker lokalt. 
 

6. Lukt förekommer på Hagabergs industriområde vid normal drift. 
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8 Omgivningsbeskrivning 
Omgivningsbeskrivningen avser den förordade lokaliseringen på Hagaberg/Ödegården 
(A). 
 

8.1 Situationsplan 
I figur 12, nedan presenteras ett förslag till situationsplan som dock kan komma att 
justeras i samband med detaljprojektering av anläggningen.  
 
  

 
 
Figur 12.  S ituationsplan, preliminär version, reningsverk ti l l  vänster och biogasanläggning ti l l  höger.  

 
Den större byggnaden är mottagningshallen där bilarna kör in och lossas. Övrigt avfall 
pumpas.  
Den största rötkammaren kommer att få en maximal byggnadshöjd av 17 meter. 
Byggnaderna åt väster inhyser reningsverket. 
 

8.2 Planbestämmelser 
Planbestämmelserna för området idag medger miljötillståndspliktig industri. Kommunen 
har dock beslutat att genomföra en planändring som passar för Rena Hav´s föreslagna 
verksamhet. 
Hela Hagabergs industriområde kan ses i figur 13.  
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Gällande plan för Hagaberg (Orkla)  

  
Figur 13. Gällande detal jplan för industriområde Hagaberg 
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Plan i anslutning vid Leröy 

 
Figur 14. Gällande detal jplan vid Leröy 
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Plan i anslutning åt norr  

 
 Figur 15. Detaljp lan åt norr  
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Figur 16.  Nytt föreslaget planområde.  

 
Planprocessen är igång i regi av Rådhuset Arkitekter i Uddevalla. Planen avser ändring av 
befintligt industridetaljplan för anpassning till reningsverk och biogasanläggning.  
 

8.3 Intilliggande verksamheter och närliggande bebyggelse 
På de två angränsande fastigheterna finns dels Orkla Foods Livsmedelsanläggning och 
Leröy Smögen Seafoods Livsmedelsanläggning. Åt norr finns dessutom en 
fettåtervinningsanläggning, Hoglins Recycling AB. Åt väster har vi havet och åt öster finns 
ett större berg (bergvägg) som gränsar mot några få hus. I figur 17, visas avståndet till 
bebyggelse. 
 
Här finns ett område planerat i översiktsplanen (ÖP2010) kallat U11 för bostäder. Det 
aktuella området för Rena Havs lokalisering kallas U10 i ÖP2010. Området är avsett för 
storskalig industriell verksamhet. En fråga bör ställas och det är vilket avstånd ett nytt 
bostadsområde skall planeras i förhållande till den industriella verksamheten. Rena Hav 
har i sin tekniska layout ändrat anläggningen till att få ett ventilationsutsläpp dit all lukt 
samlas och renas innan utsläpp. Utsläppspunkten har flyttas för att komma längre från det 
planerade utbyggnadsområdet.  Närmare beskrivningar lämnas i bilaga 1 B, Teknisk 
beskrivning Biogasanläggning och bilaga 1 D, Luktspridningsutredning. 
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Nedan visas avståndet från denna utsläppskälla i förhållande till U11. 
 

 
 
Figur 17.  Varje r ing utgör 100 meter. Det nya planerade bostadsområdet (U11) i  ÖP2010 ligger på 400 

meter från Rena Havs centrala utsläppspunkt men 200 meter från närmaste industridelar idag 

 
De västra delarna av U 11 ligger på 200 meters avstånd från Orklas fabriksområde. En 
mindre del av området ligger på 400 – 500 meters avstånd från Rena Havs utsläppspunkt. 
Över U11 går dessutom en högspänningsledning på 40 kV som matar industri och tätort. 
 
Avståndet till den samlade bebyggelsen i tätorten Väjern åt nordost är ca 600 meter. 
Det promenadstråk som kommunen tidigare har planerat från Leröys anläggning och 
söder över har tagits bort i det förslag som nu ligger för ändrad detaljplan. I samband med 
att detaljplanen omarbetas föreslås att strandskyddet upphävs för den del av 
kvartersmarken, J1, som omfattas av strandskydd samt för det vattenområde som får 
överbyggas med brygga, W1, där särskilda skäl anses råda för att upphäva strandskyddet, 
figur 18. Eventuella promenadstråk kommer ej att följa vattenlinjen.  
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Figur 18. Strandskydd markeras med blå l inje.  

 

8.4 Avstånd från omgivande vägar 
Väg 174 är den norra infarten till Kungshamn där den tyngre trafiken leds. Ny inkörning 
till Leröys och Orklas anläggningar har byggts då Leröy lokaliserades till området. Denna 
avfart, figur 19, kommer även att användas för Rena Hav. Vägen byggs ut med GC-väg norr 
om Väjerns samhälle. Se 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/138516/arbetsplan_miljokonsekvensbeskrivning_vag_174_gang_och_
cykelvag_vajern_solviks_camping.pdf 
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Figur 19. Avfart väg 174.  

 

Lokaliseringsutredningen i bilaga 1A, visar huvudvägar i kommunen. 
 

8.5 Vattentäkter och vattenskyddsområden 
Plats för sökt verksamhet ligger inte i eller i direkt närhet till vattentäkt eller 
vattenskyddsområde. 
 

8.6 Riksintressen och skyddade områden 
Inom området finns inga kända fornlämningar. I kommunen finns flera riksintressen men 
inget som direkt berör det aktuella området. Däremot är yrkesfisket ett riksintresse som 
dels kan leverera till de aktuella anläggningarna och dels att grundbottnar bevaras som är 
skyddsvärda för uppväxt- och rekryteringsområden för fisk och skaldjur. Friluftslivet, 
främst det rörliga, och turismen är en viktig del som riksintresse i kommunen. 
 

8.6.1 Biotopsskydd 
Platsen för den sökta verksamheten ligger inte i ett område med biotopskydd. 
 

8.6.2 Naturvärden 
Platsen för den sökta verksamheten ligger inte i ett område med särskilt angivet 
naturvärde. 
Närmaste Natura 2000-område är ca 4 km bort på Ramsvikslandet.  
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8.6.3 Fasta fornlämningar 
Inga fasta fornlämningar finns på den tilltänkta fastigheten. 
 

8.6.4 Friluftsliv och turism 
I kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil skall 
turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Den 
planerade anläggningen är förlagd till ett existerande industriområde som är avsett för 
industriell storskalig verksamhet och där de nya anläggningarna är avsedda att betjäna de 
existerande verksamheterna. Ingen påverkan bör ske för turismen och det rörliga 
friluftslivet utöver vad som redan sker idag. 
  
Den planerade reningsanläggningen frigör istället processutrymme i kommunens 
reningsverk, som har toppbelastning sommartid, och ger möjligheter att på så sätt öka 
turismen. 
 

8.6.5 Kulturliv och turism 
Inga områden finns för kulturliv och turism i anslutning till den planerade anläggningen. 
 

8.7 Samhällsfunktionen 
Näringslivet i Sotenäs kommun omfattar idag omkring 4 000 arbetstillfällen. Av dessa 
svarar tillverkningsindustrin och den offentliga servicen för vardera en tredjedel. 
Tillverkningsindustrin domineras av fiskberedningsföretag, som är basen i näringslivet 
och ger en god styrka i samhället. Orkla är det största fiskberedningsföretaget med ca 250 
anställda. 

9 Verksamhetens miljökonsekvenser 
 

9.1 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som regleras i 
miljöbalken. En miljökvalitetsnorm anger den lägsta godtagbara miljökvalitet som 
människan och/eller miljön kan anses tåla. Idag finns miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
omfattande kvävedioxid, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly och partiklar, för fisk- och 
musselvatten samt för buller. 
 
En produktionsanläggning för rening av processavloppsvatten innebär minskad belastning 
på kustvattnet då utsläppen minskar och för biogas möjliggörs en omställning från fossila 
bränslen till gasformig biogas. Avseende luftkvalitet är denna omställning mycket positiv 
då förbränningen av gasformigt bränsle resulterar i reducerade utsläpp av samtliga 
skadliga ämnen omnämnda i miljökvalitetsnormerna för luftkvalité. I miljökonsekvenserna 
angivna nedan har konsekvenserna för sökt verksamhet uppgetts i utsläpp av de ämnen 
som innefattas i våra miljökvalitetsnormer. 
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Här följer närmare beskrivning över Miljökvalitetsnormer för 

• Utomhusluft, kapitel 9.4 
• Kustvatten, kapitel 9.5 
• Buller, kapitel 9.6 

 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft 
eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. De finns för att skydda människors 
hälsa och miljön. De nu gällande miljökvalitetsnormerna för de parametrar som bedömts 
vara relevanta för verksamheten är miljökvalitetsnormer för utomhusluft och buller. 
Dessa påverkas främst genom transporter. 
 

9.2 Transporter 
Transporterna till anläggningen vid full drift redovisas i tabell 5.  Huvuddelen går med 
lastbil men det kan bli aktuellt med vissa transporter in till anläggningen, via sjövägen, 
med mindre båtar. Transporter, sjövägen, kan ske med båtar som har ett max djupgående 
av 4,5 meter. Största storlek är ca 300 ton. De kommer att transportera slam från andra 
fiskberedningsindustrier eller alternativt ta med flytande biogödsel till satelitupplag. All 
hantering sker genom pumpning i slutna system. 
 
I detta alternativ har beräknats att biogödselmängden som uppkommer utgör max. 30 000 
ton flytande vara. Hälften av denna avvattnas och rejektet behandlas i reningsverket. Då 
uppkommer både fast och flytande biogödsel. Transportbehovet visas i den blå tabellen 
nedan som utgör det troliga driftsättet. 
 

 

Tabell  5.  Antal transporter  
 

Som regel kommer flertalet av dessa transporter att gå tomma en väg vilket medför två 
fordonsrörelser på vägen. Det finns dock goda möjligheter att minska antalet tomma 

Lastbilstransporter (turer) 
per år 
Antal cirka 

 Vid maxproduktion Vid maxproduktion, Ingen 
avvattning, ingen båttransport 

Idag Ton 
ca 

För Rena 
Hav 

Ton ca Av biogödsel Ton ca 

       
Slam, fiskrens, organiskt 
avfall 

600 18 
000 

100  3 000    180 5 500 

       
Insatsvaror för rening 25 250   15     300       15     300 
       
Biogödsel, fast   140   3 500   
       
Biogödsel, flytande   200  6 000 1 000 30 000 
       
Båttransporter 
Antal cirka 

   

       
Mottagning av slam och avfall   40 2 500   
       
Utskeppning av biogödsel, 
flytande 

  20 5 000   
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transporter vid maximal produktion då samma fordon kan transportera produkter bägge 
vägar vid samma tillfälle. Detsamma gäller för båttransporterna. 
 
Totalt antal fordonsrörelser uppgår idag till ca 1 250 stycken. Vid maximal produktion 
beräknas motsvarande siffra bli ca 900 stycken (blå tabell). Antalet båtrörelser kan då 
uppskattas till ca 120 stycken. Skulle av någon anledning båttransporter ej fungera och 
denna del ersättas med lastbilar skulle antalet fordonsrörelser utgöra ca 500 extra eller 
totalt ca 1 000 fordonsrörelser genom att samlastning delvis kan användas. 
 
Den röda tabellen visar ett scenario utan avvattning av biogödsel och inga båttransporter 
och redovisar maximal teoretiskt antal lastbilstransporter. Viss samtransport kan ske ut 
och in men ca 1100 transporter krävs (5 per vardag) med ca 2200 fordonsrörelser.  
 
Om en del av biogasen bränns i Orklas panna skulle transporterna av gasol till Orkla 
minska i motsvarande omfattning. 
 
Energi för att driva Rena Havs anläggningar genereras i Rena Havs anläggning så ingen 
energi (olja eller gas) behöver transporteras dit med lastbil. 
 

9.2.1 Konsekvenser och bedömning 
En minskning av tunga transporter på väg 174 förväntas med minst 20 % i normalfallet. 
Kan båttransport anordnas, enligt förväntan, skulle lastbilsrörelserna minska med upp till 
60 %. I det fall all biogödsel skulle produceras som flytande (icke troligt) och allt 
transporteras på lastbil skulle antalet lastbilsrörelser ökas till det dubbla till ca 5 Lastbilar 
varje vardag. 
 
Sammantaget innebär det att körda tonkilometer idag, när slammet borttransporteras till 
Norge eller Sydsverige, skulle minska med ca 12 500 mil. Denna kalkyl bygger på att 
Biogödseln i sin tur körs ut från de andra biogasanläggningarna dit slammet går idag. 
 

9.3 Energibalans 
 

9.3.1 Produktionsanläggning 
Rena Havs bruttoproduktion av biogas uppgår årligen till maximalt, vid full drift, till en 
mängd biogas (rågas) av ca 3 100 000 m3 som motsvarar 20 GWh per år. 
 
För att driva anläggningen krävs el och värme. Det totala energibehovet räknat i 
primärenergi för anläggningen varav merparten avser pumpning, förbehandling, 
omrörning och uppvärmning (hygienisering) har beräknats till 2,6 GWh.    
 

9.3.2 Metanläckage och klimatpåverkan 
Viss förlust av metan, i form av utsläpp till atmosfären, kan förekomma vid rötning 
vilket orsakar både miljöpåverkan och energiförluster.  
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Vid biogasproduktion uppstår ett visst metanläckage från olika anläggningsdelar. Både 
miljömässiga och ekonomiska incitament finns för att minimera detta utsläpp. 
 
Den planerade biogasanläggningen kommer att byggas enligt bästa tillgängliga teknik. 
Övervakningssystem och driftinstruktioner kommer att utformas för att förhindra 
metanläckage vid normal drift. Anläggningen kommer att vara ansluten till Avfall Sveriges 
system med ”Frivilligt åtagande för inventering av utsläpp från biogas och 
uppgraderingsanläggningar. En eller flera gasmotorer kommer att installeras. 
Gasmotorerna kommer att vara försedda med katalytisk avgasrening för att begränsa 
utsläppen av THC (total hydrocarbons). Vid beräkningar av energibalansen antas att detta 
motsvarar ett metanläckage på 1 % vilket ger upphov till en energiförlust på 0,2 GWh/år. 
 
Rågasen som produceras i rötkamrarna kommer att ha en metanhalt på cirka 67 %.  
Metangas är lättare än luft och färglös, gift- samt luktfri. Den utgör inte någon fara för 
människors hälsa, men är en växthusgas. 
 
Läckage av metan kan ske från flera platser i anläggningen, men den totala omfattningen 
av emissionen är normalt sett en mycket liten del av den metan som produceras. 
På ett antal biogasanläggningar har mätningar av metanläckage genomförts under 2008. 
Mätningarna ingår i det s.k. ”Frivilligt åtagande” som är ett arbete som drivs av 
branschorganisationen Avfall Sverige. De mätningar som har genomförts visar på 
metanläckage, som lägst, kring 1 % från biogasanläggning inklusive 
uppgraderingsanläggning (Holmgren, 2008). I Rena Havs fall finns ingen 
uppgraderingsanläggning vilket normalt utgör en stor källa för metanläckage. Istället finns 
en eller flera gasmotorer. 
 
Anläggningen kommer att ha efterrötkammare för att samla upp den metan som finns 
löst i rötmassan och som fortsätter att produceras när rötmassan lämnar rötkammaren.  
Efterrötkammaren är uppvärmd och utgående biogödsel kyls vilket innebär att 
metanbildningsprocessen avstannar och biogasproduktionen klingar av. 
 
 
Vid upphandlingen av anläggningen kommer krav att ställas på att metanläckaget ligger på 
ca 0,5 % vilket kan anses kan anses motsvara minst praxis i branschen. I beräkningarna av 
anläggningens påverkan på växthusgasbalansen har antagits ett metanläckage på  
maximalt 1,0 %. Det ger ett metanläckage motsvarande 330 ton CO2-ekvivalenter/år. 
 
 
 

9.3.3 Transporter till och från anläggningen - energi 
Transporter av råvara och biogödsel till och från anläggningen medför en 
dieselförbrukning motsvarande ca 0,6 GWh per år (primärenergi), vilket motsvarar ca 3 % 
av energiinnehållet i den totala biogasproduktionen. I Tabell 6 sammanställs 
informationen avseende transporterna till och från biogasanläggningen. I tabellen har för 
enkelhetens skull allt räknats som lastbilstransport. Båttransport skulle minska behovet. 
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 Sträcka 

mil/år 
Energiförbrukning 

(kWh/år) 
Andel % 

Ingående transport flytande råvara 
(T) 

1800 86 000 14 

Ingående transport fast råvara 600 25 000 4 
Utgående transport biogödsel 10 000 425 000 71 
Lastning och lossning  64 000 11 
Summa 12 400 600 000 100 
 

Tabell 6.  Transporter ti l l  och från anläggningen där varje transport räknar med en fylld och en tom 

transport.  

 
Anm: För beräkningarna har det antagits att bränsleförbrukningen för en lastbil med 40 tons lastvikt är 4,5 liter diesel 
per mil samt att bränsleförbrukningen för en lastbil med 14 tons lastvikt är 4 liter diesel per mil. Energibehovet vid 
lastning och lossning uppgår till 0,2 kWh per lastton exkl. primärenergi. Siffrorna är baserade på uppgifter från Lantz, 
Ekman och Börjesson, 2009. 
 

9.3.4 Sammanställning 
Rena Hav producerar årligen en mängd biogas motsvarande 20 GWh. Av denna 
energimängd åtgår ca 13 % i värme- och elbehov. Främsta konsumenterna är omrörare, 
förbehandling, uppvärmning för hygienisering samt pumpar. Den energi som går till spillo 
på grund av oavsiktligt metanläckage uppgår till 1,0 % och transporter till och från 
anläggningen motsvarar ca 3 % där uttransporterna av biogödsel är det dominerande. Vid 
ett driftsätt där biogödseln avvattnas kommer denna del att minska med 0,2 GW/år. 
 
Anläggningen har således ett positivt nettoresultat motsvarande 83 %. Energibalansen kan 
ses i Tabell 7 nedan.  ”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 7. Tabel l över  energibalansen  

9.3.5 Konsekvenser och bedömning 
Energibehovet i den planerade anläggningen kommer att vara cirka 13 % av den 
energimängd som den producerade biogasen kommer att innehålla. Jämfört med 
energibalanser för övriga biodrivmedel är biogasproduktion från organiskt avfall och 
organiska restprodukter energieffektivt, d.v.s. endast en liten andel av den totala 



                                                       

 

49 

Bilaga 1 2014-12-22 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

producerade energin åtgår för att driva framställningsprocessen. Systemgränsen för 
energibalansen omfattar transport av råvara och biogödsel samt produktion av biogas och 
biogödsel på anläggningen. 
 

9.4 Utsläpp till luft 
 

9.4.1 Klimatpåverkan, ersättning av fossila bränslen 
Den planerade biogasanläggningen kommer att minska klimatpåverkan genom att 
fossila bränslen ersätts med förnybar energi i form av biogas. Biogasen kommer att 
användas för elgenerering, till uppvärmning och användning inom industrin. 
Biogasanläggningen kommer att leda till en minskad nettoemission av växthusgaser på 
cirka 4 500 ton CO2-ekvivalenter per år (se Tabell 8). 

9.4.2 Reduktion av emissioner 
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. Om den svenska energimixen används för produktion av 
elektricitet ges en emission av CO2 om 97,3 kg/MWh från svensk elmix (Miljöfaktaboken 
2011).   
 
Den totala reduktionen av koldioxid uppgår dock till en signifikant större mängd än 
belastningen i och med utnyttjande av elektricitet.  
 
I kommande avsnitt presenteras åtgärderna mer ingående vilka leder till reduktionen av 
presenterade emissioner. 
 
9.4.2.1 Minskad användning av mineralgödsel 
Vid byggnation av föreslagen biogasanläggning produceras näringskoncentrat som kan 
återföras som biogödsel till lantbruk i regionen vilket bidrar till att minska användandet av 
mineralgödsel. 
 
I Tabell 8 presenteras de emissioner som uppstår vid produktion av mineralgödsel. 
 
Emission per kg CO2  NOx HC N2O 

  kg g kg g 
N 3,2 8 3,1 15 
P 2,9 18 7,2 0,29 
 

Tabell 8:  Emissionsnivåer vid produktion av mineralgödsel.  
 

Vid användning av biogödsel uppnås stora miljövinster. Förutom att avfallet från 
fiskindustrin omhändertas utan att belasta miljön så minskar användningen av icke 
förnyelsebar växtnäring. Den energi som skulle ha gått åt för att producera denna 
växtnäring kan också sparas in. Biogödseln tillför också värdefulla mullämnen till 
åkermarken. 
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I tabell 9 framgår den samlade årliga miljövinsten som beräknas uppnås vid återföring av 
biogödsel från Rena Havs produktionsanläggning till åkermark. Medelavstånd för 
biogödseltransporter är satt till 40 km (enkel resa). 
 
 
Inbesparad fosforgödsel 12 ton 

Inbesparad kvävegödsel 79 ton 

 - varav lättillgängligt kväve 58 ton 

Inbesparat kaliumgödsel    9 ton 

Tillförsel av mullämnen till åkermark 310 ton (ts) 

Ersatt energi för tillverkning av 
konstgödsel 

53 m³ oljeekvivalenter 

Klimateffekt 425 ton CO2 
 

Tabell 9. Samlad årl ig mil jövinst vid biogödselspridning ti l l  åkermark 

 
 
Emission per kg CO2  NOx HC N2O 

  ton ton ton Ton 
Totalt 425 1,7 670 1,7 
 
Tabell 10:  Totala emissioner från mineralgödsel motsvarande producerat överskott näringskoncentrat i  

och med byggnation av Rena Havs biogasanläggning.  

 
9.4.2.2 Ersättning av fossilt bränsle 
Föreslagen biogasanläggning producerar 58,5 MWh biogas per dygn, vilket motsvarar 
omkring 20 000 MWh årligen. Producerad biogas kan ersätta motsvarande energimängd 
som beräknas till 40 % el och 60 % olja. Denna fördelning är baserad på att 40 % el 
används i anläggningen och på industrierna medan det antas att resterande 60 % används 
istället för oljeuppvärmt varmvatten på Orkla.   
 
Producerad biogas ger koldioxidemissioner om 296 kg CO2 per MWh olja, 
svavelemissioner om 0,218 kg per MWh olja och emissioner av NOx om 6,74 kg per MWh 
olja. Motsvarande för svensk elmix är 97,3 kg CO2 per MWh,  0,07 kg SO2 per MWh samt 3,2 
kg NOx per MWh. 
 
Vid byggnation av en biogasanläggning vilken ersätter 8 000 MWh el och 12 000 MWH olja 
årligen reduceras emissionerna enligt Tabell 11. 
 
Emission per kg CO2  NOx S 
  ton ton ton 

Totalt 4 330 98 3,2 
 
Tabell 11:  Reduktion av emissioner vid ersättning av ol ja med biogas.  
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9.4.2.3 Minskade transporter     
Transporter av näringskoncentrat antas ske med lastbilar vilka rymmer drygt 30 m3 
substrat per transport. Tabell 12 redovisas de uppskattade siffrorna som används i 
föreliggande studie på bränsleförbrukning. Siffrorna är baserade på uppgifter från Lantz, 
Ekman och Börjesson, 2009. 
 
Viktklass Diesel Diesel CO2 Nox 
  dm3/mil kWh/km g/km g/km 

 34 - 40 ton 4,5-5,5 4,5-5,5 1 164-1 423 10,4 - 

 
Tabell 12:  Dr ivmedelsförbrukning och emissioner för viktklassen 34-40 ton (Lantz,  Ekman och Börjesson, 

2009).  
 
 
En uppställning lämnas i tabellen nedan på ”worst case” med att allt måste transporteras 
med lastbil enligt Tabell 5, Röd del.  
 
 Ton Mil (inkl 

tomretur) 
Ton per bil Antal mil 

Minskad utlastning av 
slam 

12 500 30 30 12 500 

     
Utlastning av flytande 
biogödsel 

30 000 8 35 6857 

 

Tabell 13:  Antal transportki lometer  

 
 
Nettoeffekten blir en besparing på 75 ton koldioxid och 0,6 ton NOx. 
 

9.4.3 Läckage från produktionen  
Metanläckaget från verksamheten har bedömts vara max 1,0 % innehållande ca 20 000 
Nm3 metan. Metan är det enklaste kolvätet (CH4) och en växthusgas som är 23 gånger 
starkare än koldioxid. Metangas är färglös, gift- och luktfri samt lättare än luft. 
Koldioxidekvivalenten av detta utsläpp uppgår till 330 ton.  
 

9.4.4  El och värmebehov 
Vid beräkningen av utsläpp till följd av elektricitet och värmeproduktion hos Rena Hav 
antas elen vara producerad på anläggningen och till uppvärmning lokalproducerat 
varmvatten (kylvatten vid elgenerering). Genom att kylvattnet används i Rena Havs 
process kräver den ingen extra energitillförsel. Däremot missar man möjligheten att 
använda denna energi hos industrierna i området. 
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Biogasanläggningen har ett totalt elbehov på ca 1,3 MWh per år och ett 
uppvärmningsbehov på ca 1,3 MWh per år. Anläggningens el- och värmebehov medför en 
miljöpåverkan på ca 12 ton koldioxidekvivalenter per år.  
 

I anläggningen kommer två gasdrivna motorer att installeras som vardera driver en 
generator. I generatorerna alstras ström. Från motorn kommer avgaser och hetvatten. 
Emissionsdata för motorerna återfinnes i nedanstående tabell. Detta är lägre än antaget 
värde ovan. 
 

 
 

Tabell 14.   Utsläpp från aktuella gasmotorer  

 

9.4.5 Sammanställning utsläpp till luft 

Störst inverkan har biogasen då den ersätter eldningsolja. I detta fall blir det en mix av 
ersättning av olja och svensk normalel. Sammanlagt reduceras utsläppet av    
koldioxidekvivalent med ca 4 500 ton per år. Sammanställningen kan ses nedan i tabell 15 
och koldioxidekvivalentbalansen i diagram figur 20. 
 
 
 CO2 N20 NOX SO2 CH4 

 Ekvivalenter ton/år ton/år ton/år ton/år 

Minskad användning av 
mineralgödsel 

- 425 - 2 - 2  - 670 

Ersättning av fossilt bränsle - 4 330  - 98 - 3  

Minskade transporter - 75  - 1   

Metanläckage 330     

Utnyttjande av elektricitet 12     

Summa - 4 488 - 2 - 101 - 3 - 670 

 

Tabell 15:  Total reduktion av emissioner.  
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Figur 20: Kold ioxidekvivalentbalans 

 
Sotenäs kommun tar emot luft med svavel-, kväve-, kolväte- och tungmetallföroreningar 
från hela nordvästra Europa. Dessa späds på med utsläpp från det närliggande 
oljeraffinaderiet vid Brofjorden. Luftföroreningarna har försurande effekter för mark och 
grundvatten, negativ påverkan på växtligheten och kan påverka människors hälsa. I 
jämförelse med dessa internationella och regionala utsläpp är de lokala 
föroreningsmängderna mycket små.  
 
Verksamheter inom kommunen som påverkar luftmiljön är framförallt plastindustri, 
fiskberedningsindustri och djurproduktions-anläggningar och i viss mån reningsverken. I 
ett större perspektiv bidrar transportsektorn med betydande tillskott till 
luftföroreningarna. Trafiken i Sotenäs är dock liten i ett sådant sammanhang även om en 
omfattande arbetspendling och serviceresor med bil ger utsläpp som kan upplevas som 
besvärande av boende i omedelbar närhet till de mest trafikerade vägavsnitten. De goda 
vindförhållandena i kommunen medför dock att hälsoriskerna är försumbara med 
avseende på rådande luftutsläpp 
 
 
Utsläpp till luft redovisas avseende följande: 
 
CO2-ekv Koldioxidekvivalent, en sammanslagning av de växthusgaser som återfinns i 

aktuell beräkning och jämställer dessa till effekten som de skulle haft om de 
vore koldioxid. 

CO Kolmonoxid, försämrar blodets syretransportförmåga genom att det binder 
sig till de röda blodkropparna. 

NOx Kväveoxider, ett samlingsnamn för kvävemonoxid och kvävedioxid. Verkar 
irriterande för människor och luftvägssjukdomar. Bidrar till försurning. 
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N2O Lustgas, en mycket potent växthusgas. 
SO2 Svaveldioxid, verkar irriterande för människor med luftvägssjukdom. Bidrar 

till försurning. 
HC Kolväten, samlingsnamn för kolväten. Vissa av dessa är cancerframkallande 

och irriterande. 
Partiklar I partikelemissioner finns flera cancerframkallande ämnen. 
 
 
Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland göres regelbundet av Luft i Väst och IVL. 
2013 års värde finns i rapporten 
 http://www.luftivast.se/var/uploads/Rapporter/rapportliv2013-u4742-rev.pdf 
Inga värden finns dock specifikt för Sotenäs kommun i denna rapport. 
 
Däremot finns tidigare mätningar, 2002/03, för halterna av kväveoxid (NO2 ). Halterna är 
låga som framgår av figur 21 och figur 2. Halterna ligger långt under 
miljökvalitetsnormerna och nedre utredningströskeln 
 
 

 
Figur 21. Jämförelse för  periodmedelvärden under vinter och sommar för NO2.  Sotenäs längst ti l l  höger  
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Figur 22. Periodmedelvärde av NO2  i  gaturum för december 2002 – augusti 2003 jämfört med MKN= 

Mil jökvalitetsnormens värde, ÖUT=Övre utredningsgränsen och NUT=Nedre utredningsgränsen. 
 
 

Några relevanta jämförelsedata för bedömning av situationen i Sotenäs relativt 
miljökvalitetsnormerna för ozon och partiklar (PM10) finns ej. 
 
De totala utsläppen av koldioxid och kväveoxider i ton/år i länet respektive i Sotenäs 
kommun uppgår enligt Länsstyrelsen till 
 
Länet –1,5 milj. inv 
Lst - miljömål 

Per capita Sotenäs kommun 
totalt 9500 inv 

      
CO2 NOₓ CO2 NOₓ CO2 NOₓ 
      
11 milj 40 000 7,4 0,026 70 000 670 
 
Tabell 16:  Utsläpp av kold ioxid och kvävedioxid  
 
Ämnen som bryter ned ozonskiktet innehåller antingen klor (Cl) eller brom (Br). Dessa 
ämnen är flyktiga och mycket stabila, vilket innebär att de kan nå stratosfären där 
ozonskiktet finns. 
 

9.4.6  Ventilationsluft 
Utsläpp av ventilationsluft sker från ventilationssystemet i både reningsverk och 
biogasanläggningens inbyggda delar. Luften renas i luktreducerande filter. Relevanta 
tankar är anslutna med avluftning till biogasanläggningens gassystem vilket gör att 
luktolägenheter försvinner vid förbränning av gasen i kraftvärmeverket. 
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9.5 Utsläpp till mark och vatten 
 

9.5.1 Utsläpp till vatten 
Huvudsakliga utsläpp till mark är väderrelaterat dagvatten som kommer att avledas till 
salthavet. 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 utgörs av renat processvatten som avleds till 
salthavet via en längre utloppsledning. Det renade avloppsvattnet leds i en 3 000 m lång 
utloppsledning (Diam 225 mm) till 28 m djup mellan Nissebåden och Dödholmarna sydost 
om Smögen. Utsläppspunktens läge är 58 o 20,9 Nord 11 o 14,3 Ost.  
Den benämns A, i figur 23. 
 
Nedan redovisas inkommande strömmar till Rena Havs reningsverk. 
 
Situationen före Rena Havs tillkomst innebär att slam, moderlakar och fiskrester 
transporteras bort och omhändertas externt. Efter tillkomsten av Rena Hav renas 
dessa substratströmmar och processvattnet i det interna reningsverket och 
biogasanläggningen.  
 
”Dagens belastning” i tabell 17 är insamlade från industriernas redovisningar inklusive 
omhändertagande av slam, moderlakar och fiskrester för rening i det planerade 
reningsverket. Framtida mängder är uppskattningar baserade på planer och möjligheter i 
samarbete med industrierna inklusive rötning av externt material från andra 
fiskberedningsindustrier. Dagvattenmängder är baserade på nederbördsdata från SMHI, 
och uppskattade uppsamlingsarealer från det planerade biogasverket. 
 

 

Tabell 17.   Sammanställning av ingående delströmmar vid maxbelastning 

 
I följande tabell 18, visas förväntade föroreningsgrader i ingående strömmar, maximala 
värden. 

Inkommande 
ström 

Dagens 
belastning 
m3/år 

Möjlig framtida 
belastning efter 
prod.ökning 
m3/år 

Uppskattat 
framtida flöde 
m3/dag 

Dimensionerande 
framtida flöde beaktande 
buffert & fluktuationer 
m3/dag 

Orkla 
processvatten 

115 000 150 000 410 615 

Leröy 
processvatten 

35 000 50 000 137 205 

Domstein 
processvatten 

15 000 30 000 82 123 

Biogasverk 
lakerejekt 

7 000 8 000 22 33 

Biogasverk 
rötrejekt 

15 000 30 000 82 123 

Biogasverk 
dagvatten och 
spolvatten 

3 000 3 500 10 20 

Totalt, avrundat 190 000 270 000 750 1200 
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Tabell 18.   Sammanställning av förväntade föroreningsgrader i  ingående strömmar  
 

Om flödet kallat rötrejekt genomgår avvattning och lakerejektet filtreras vilket avses göras 
kommer halterna av P och N att minska. Volymen rötrejekt minskar också. Då osmos och 
ultrafiltrering är en experimentanläggning är inte effekten av eventuellt lyckad process 
medtagen i hanteringen av rötrejekt. 
 

 

 
 
 
 

 
Tabell 19.   Sammanställning av förväntade föroreningsgrader med förbehandling 

 
Angivna föroreningsgrader baseras på uppmätta värden, men med följande justeringar: 
 
För processvatten anges värden uppmätta för Orkla Foods Sverige avseende mätningar 
utförda i 2a kvartalet 2014. Jämfört med mätningar på processvatten för de andra två 
industrierna uppvisar Orkla högst föroreningsgrad. För att vara på den säkra sidan 
dimensioneringsmässigt används dessa siffror för samtliga processvattenströmmar. Orkla 
står också för den dominerande volymen. 
 
För lakerejekt anges totalinnehåll i obehandlad lake. I full skala avses laken filtreras, så att 
partiklar avskiljs. Avskilt slam går till rötning i biogasverket. Det innebär att lakerejektet i 
full skala kommer att ha lägre föroreningsgrad än angivit i tabellen. Eftersom filtrering i 
labbskala är svårt att jämställa med full skala, har hela lakens innehåll tagits med som 
dimensioneringsgrundlag, enligt försiktighetsprincipen. 
 
Dagvatten och spolvatten saknar värden, då de inte kunnat mätas. Ingående strömmar är 
relativt små, och förväntade föroreningsgrader förväntas bli låga. Bidraget till 
föroreningsgrad anses försumbart i sammanhanget. 
 
Reningsverket är dimensionerat för att klara följande reduktionsgrader: 
TOC, BOD7  95% 
Fosfor  95% 
Kväve  86% 
 
Med dessa förutsättningar fås följande föroreningsgrader på utgående strömmar från 
reningsverket till recipienten 

Enhet mg/l TS (%) Total Kväve Total Fosfor TOC BOD7 
Processvatten 0,5 220 36 1850 4650 
Biogasverk lakerejekt 23 4400 600 280 510 
Biogasverk rötrejekt 1,7 2300 53 1100 2800 
Biogasverk dagvatten 
och spolvatten 

     

Volymvägt snitt 1,3 554 53 1639 4118 

Enhet mg/l Total Kväve Total Fosfor 
Processvatten 220 36 
Biogasverk lakerejekt 2200 550 
Biogasverk rötrejekt,  2300 53 
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Enhet mg/l Total Kväve 

 
Total Fosfor 

 
TOC 

 
BOD7 

 
Volymvägt snitt, idag 76 7 750 saknas 
Volymvägt snitt, fas 1 65 2,7 85 214 
Fullt utbyggt 58 2,6 82 206 
 
Tabell 20.   Sammanställning av förväntade föroreningsgrader i  utgående renat vatten vid tre ol ika 

driftstil lfäl len  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 21.   Sammanställning av föroreningsgrader i  respektive utsläppspunkt 

 

*I figur 23 redovisas reningsverkets effektivitet med avseende på kväve 

 
Figur 23. Kväveutsläppet till recipienten vid olika driftstillfällen 

 
Av figur 23 framgår att den nya reningsverket är betydligt effektivare än dagens lösning.  
Vid Rena Havs nya reningsverk minskar utsläppet av kväve från 12, 5 ton till 12,0 ton per 
år inklusive rening av lakar, slam och omhändertagande av rötrejektet.  Lakar och slam har 
skickats för extern rening. Däremot sker en ökning vid ökad produktion. 
 

Utsläpp till salthavet  
 

TOC 
(ton) 

N-tot 
(ton) 

P-tot 
(ton) 

Utsläpp till 

Utsläpp från Orkla 2013  107 8,48 0,14 Utsläppspunkt A 
Summerat utsläpp Orkla, Leröy och 
Domstein 2013 

116      12,5 0,5 Punkterna A, B och 
C 

Utsläpp från Rena Hav, tänkt 
lösning, fullt utbyggt 

   23         20*       0,68  Punkt A 
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Av den totala interna vattenförbrukningen på upp till 5 000 m3 beräknas 500 m3 åtgå till 
sanitärt avloppsvatten. Resterande används för städning och vatten till processen.  
 
Processavloppsvattenmängden vid full drift beräknas uppgå till maximalt 230 000 m3 per 
år. Här tillkommer rejekt från biogasanläggningen och lakehanteringen. Totalt blir detta 
ett flöde av 270 000 m3 till det nya reningsverket. Leröy, Orkla och Domstein släpper ut ca 
165 000 m3 i stort sett i samma område där Orklas ledning mynnar på Hållöfjorden redan 
idag. Leröy via kommunens reningsverk och Domstein via en egen ledning, se Figur 24. 
 
För uppföljning av vattendata finns en mätstation som SMHI har vid Byttelocket norr om 
utsläppspunkten.  
 

 
 
Figur 24 Sjöledningar med Orklas=A, Kommunens=B och Domsteins=C utloppspunkter 

 

9.5.2 Recipienten 
Recipienten för avloppsutsläppen från Orklas verksamhet är innerskärgården innanför 
Hållö och Smögen. Denna del ligger i Kungshamns Södra skärgård. Figur 24 visar 
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utsläppspunkten (A), 58 0 20,9 Nord 11 014,4 Ost, som används för Orkla idag. Ledningen 
är 3 000 meter lång med en diameter av 225 mm Denna ledning planeras att användas för 
det samlade utsläppet. Bilaga 8 ger en detaljerad bild av denna Utloppsledning genom en 
undersökning av Hydrogis 2014. 
 
Orkla har även ett bräddavlopp alldeles utanför fabriken på Hagaberg. Den mynnar på ett 
djup om 14 meter. Ledningen är 150 meter lång med en diameter om 225 mm. 
 
I området finns flera utsläppspunkter. De större är Kommunens (B) och Domsteins (C). Vid 
Byttelocket i mitten av dessa tre utsläppspunkter finns en provtagningsstation för vatten 
som Vattenvårdsförbundet har. Vid denna station är halterna av fosfatfosfor och DIN (löst 
organiskt kväve) mycket låga i ytvattnet 
 
En underökning gjord av Hydrogis 2005 visas på nedanstående bild, figur 25 

 
Figur 25. Beskrivning av bottnarna i när recip ienten (Hydrogis)  
 
I undersökningen konstaterar Hydrogis följande: 
”Beläggningar med cyanobakterier och svavelbakterier är förhållandevis sparsamma inom 
större delen av recipientområdet. Dessa organismgrupper fungerar som indikatorer på 
miljöpåverkan och varningssignaler när oacceptabla situationer uppstår. Beläggningar med 
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cyanobakterier är däremot relativt omfattande vid stenutfyllnaden i strandlinjen utanför 
småbåtshamnen vid Guleskär. Svavelbakterier förekommer i mindre fläckar söder om 
Smögenbron, omkring utsläppet vid Bergrummet (sydväst Guleskär) och framförallt på 
botten omkring bräddavloppet från Omholmens reningsverk. Det är således på dessa ställen 
som påverkade bottnar finnes.” 
 
”Omgivande botten kring utsläppet för såväl Hagabergsfabriken som för Omholmens 
reningsverk förefaller vara i relativt gott skick och utan beläggningar med svavelbakterie. 
Riklig förekomst av friliggande skal vid Hagabergsledningens mynning tyder på att ingen 
ackumulation sker här. Botten kan karakteriseras som transportbotten, d.v.s. under vissa 
förhållanden sker ansamling av sediment, som sedan spolas bort när stormar och starka 
bottenströmmar råder. Jämfört med Hagabergsledningens mynningsområde är Omholmens 
utsläppspunkt betydligt sämre.” 
 
I undersökning 2013 från Hydrogis har delar av området undersökts med anledning av en 
ny sjöförlagd ledning från Bohus Malmön till Omholmens reningsverk. Inget annat framgår 
än vad tidigare undersökningar konstaterar. 
 
I undersökningen 2014 från Hydrogis (bilaga 7) gällande Hagabergsledningen konstateras: 
”En inspektion av bottensamhällenas status gjorde också av området runt 
utsläppsmynningen och längs en profil mot öster. Någon påverkan på botten i 
utsläppsområdet (närrecipienten) har inte kunnat påvisa. Inga beläggningar med 
svavelbakterier eller svavelvätehaltigt sediment kunde konstatera. Sedimentytan är ljust grå 
och uppvisar flera bohål av olika storlekar från sedimentlevande musslor och 
havsbortsmaskar m.fl. Maskeringskrabbor (Hyas sp.) var mycket vanliga såväl i 
utsläppsområdet som på ledningen i hela sträckningen.” 
 
”Slutsatsen av den genomförda lednings- och botteninspektionen är att bottnarnas 
nuvarande status i recipient området Kungshamn/Smögen generellt är i samma tillstånd 
som övriga Bohuskusten. Några synliga negativa effekter av utsläppt renat avloppsvatten 
från samtliga anläggningar vid Abba Seafood AB i Kungshamn har inte kunnat påvisas.” 
(Abba Seafood AB heter numera Orkla Foods Sverige AB) 
 

9.5.3 Miljöstatus 
Vad som är god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen finns beskrivet i rapporten God 
havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 2: God miljöstatus och 
miljökvalitetsnormer. Där beskrivs också vilka indikatorer som ska användas för att 
bedöma status på havsmiljön. Dessa finns i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 
HVMFS 2012:18. 
Vid val av indikatorer har arbetet huvudsakligen utgått från existerande miljöövervakning 
samt från redan utvecklade indikatorer. Ett fullt utvecklat, kvantitativt system för att 
bedöma om god miljöstatus uppnås finns ännu inte på plats. Arbete med att utveckla detta 
pågår kontinuerligt och kommer att resultera i uppdateringar av föreskriften. 
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Figur 26. Temaområden för god miljöstatus 

 
För att kunna bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus, som exempelvis 
lekbiomassa av fisk, utbredning av marina däggdjur och tillståndet hos bottenfaunan, har 
Havs- och vattenmyndigheten fastställt övervakningsprogram. Övervakningen ger också 
underlag för att följa upp vilka miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga 
aktiviteter som utsläpp av näringsämnen och farliga ämnen, trålning och nedskräpning. 
Övervakningsprogrammet och tillhörande underprogram fastställdes 2014 och beskrivs i 
rapporten God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 3: 
Övervakningsprogram. Miljöövervakningsprogrammen kommer precis som indikatorerna 
att utvecklas kontinuerligt. 
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Figur 27. Definition av god miljöstatus.  
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Figur 28. Kvantitativa deskr iptorer  för  god miljöstatus.  

9.5.4 Miljökvalitetsnormer i kustvatten 
Enligt havsmiljödirektivet ska medlemsländerna definiera en rad miljömål som vägledning 
för att uppnå god miljöstatus. Miljömålen ska bland annat utgå från definitionen av god 
miljöstatus som anges i direktivet och ta hänsyn till påverkan och belastning. I Sverige 
genomförs miljömålen genom miljökvalitetsnormer i enlighet med vad som anges i 
havsmiljöförordningen. 
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Statusklassificering av Länsstyrelsen 2009 med miljökvalitetsnormer för det aktuella 
området med kustvatten, Kungshamn södra skärgård (EU-ID: SE582147-111771), visar på  

• Måttlig ekologisk status (2009) 
• Kvalitetskrav och tidpunkt: God ekologisk status 2021 
• God kemisk ytvattenstatus (2009) 
• Kvalitetskrav och tidpunkt: God kemisk ytvattenstatus 2015 
• Tillfredsställande badvattenkvalité 

 
Gjorda undersökningar, dels den kontinuerliga uppföljningen vid Byttelocket och okulär 
besiktning vid utsläppspunkten visar inte på någon påverkan av vattenkvalitén. 
 
De maximala utsläppen från Rena Havs reningsverk kommer inte att försämra situationen. 
 

9.5.5 Tvätt- och dagvatten 
Överjäsning och läckage 
Exempel på driftstörningar som kan orsaka överjäsning i en rötkammare är t.ex. 
överbelastning i processen till följd av ogynnsam råvaruinblandning. Genom noggrann 
processövervakning samt kunnig driftpersonal kan dessa typer av driftstörningar 
motverkas, men då biogasproduktion är en biologisk process går det inte helt att undvika. 
 
Om överjäsningen fortsätter tillsätts skumdämpande medel för att minska överjäsningen. 
Vid ett läckage från en rötkammare ska material inte kunna läcka ut i omgivningarna och 
förorena mark och vatten. Åtgärd som säkerställer att råvarumassan kan samlas upp vid 
ett haveri kommer att finnas, exempelvis genom att invallningar eller lågpunkter 
upprättas. 
 
Lagring 
Lagringsutrymmen ska vara utformade så att läckage inte sker till omgivningen. 

 
Rengöring 

Vid lossning av råvara eller vid hämtning av biogödsel kan spill uppkomma. 
Mottagningshallen kommer regelbundet att rengöras för att hålla en god hygien och 
undvika lukt. Spolvatten från rengöring av spill från lossning av råvara eller vid hämtning 
av biogödsel förs in i mottagningstanken för inkommande råvara. Tvättvatten från i 
huvudsak invändig tvätt av levererande bilar kommer också att föras in i 
mottagningstanken för råvaror. 

 
Vatten från produktion av biogas 
Den biogas som produceras i rötkamrarna innehåller vattenånga motsvarande den 
mättnadsgrad som erhålls av temperaturen i rötkammaren. Innan gasen tas in till 
användning kyls gasen och en del vattenånga kondenseras ut. I vattnet finns små 
mängder vattenlösliga föreningar som exempelvis svavelväte. Detta vatten tas tillbaka 
till processen. 
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Till följd av den återcirkulation som sker av vatten i processen kommer det inte ske 
något utsläpp av processvatten till omgivningen. 
 
Hantering av avlopps- och dagvatten 
Behovet av avlopp till det kommunala nätet är mycket begränsat. Endast sanitärt vatten 
från personalutrymmen kräver extern behandling. Allt övrigt spillvatten inom 
anläggningen tas omhand i biogasprocessen. Sanitärt avlopp från personalbyggnader 
ansluts till det kommunala avloppsnätet. 
 
Dagvatten från biogasanläggningens byggnader leds till reningsverket.  

9.5.6 Konsekvenser och bedömning 
Det renade processvattenavloppet kommer att ha ett betydligt lägre utsläpp, framförallt 
med avseende på TOC. Trots ökad produktionsmängd och omhändertagande av slam och 
moderlakar i egen regi kommer fosforhalten att ligga i paritet med dagens nivå medan 
kvävehalten ökas vid nuvarande utsläppspunkt (Hagabergsledningen) trots ökad rening. 
Undersökningar visar att det är en lämplig plats med god vattenomsättning för att avbörda 
detta vatten. Ett antal punktutsläpp försvinner samtidigt (Domstein, Orkla Bergrummet 
och Omholmens tillförsel från Leröy).  
 

9.6 Buller 

9.6.1 Bullerkällor 
Under perioden när anläggningen byggs kommer visst buller att uppstå. Vid drift av 
biogasanläggningen kommer buller främst att härröra från transporter och maskinell 
utrustning såsom pumpar och fläktar. 
 
In- och utgående transporter kan komma att generera störande buller, även om dessa är 
förhållandevis små i jämförelse med befintlig trafik på väg 174. 
 

9.6.2 Bullernivåer 
Verksamheten kommer att följa Naturvårdsverkets vägledning. 
 
Buller från verksamheten skall begränsas så att det som riktvärde a  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 
 
 
 
_______________________________ 
a  Med riktvärde avse ett värde, som om det överskrids, innebär en skyldighet att vidtaga åtgärder så att 
värdet ånyo kan hållas. 
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9.6.3 Buller - Störningsbegränsande åtgärder 
För att undvika störande buller kommer transporterna huvudsakligen att ske under dag- 
och kvällstid. Dock kan transporter komma att ske under helg men endast undantagsvis 
under nattetid. Eventuella bullerstörande maskiner placeras inomhus. 
 
Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller infördes år 2004 (SFS 2004:675), genom 
EU:s direktiv för bedömning och hantering av omgivningsbuller (dir 2002/49/EG). 
Genom förordningen ställs det krav på att buller från olika källor skall kartläggas och 
att åtgärdsprogram skall tas fram. 
 
Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden vid bostäder m.m. som gäller för 
nyetablering av industri skall följas.  
 

9.6.4 Konsekvenser för sökt verksamhet 
Föreslagna verksamhetsvillkor för bullernivåer skall följas. Platsen för sökt verksamhet 
ligger på ett industriområde för redan tillståndspliktig verksamhet och är angivet som 
störningszon för buller i ÖP 2010. Om det skulle uppkomma klagomål relaterat till buller 
från biogasanläggningen föreslås bullermätning för kontroll av riktvärdena. 
 

9.7 Lukt 
 

9.7.1 Luktolägenheter från anläggningen 
Behandling av organiskt material ger alltid upphov till viss lukt. B iogasanläggningen 
och verksamheten har planerats och kommer att anpassas för att säkerhetsställa att 
luktolägenheter minimeras. Lukt förekommer redan idag på området då organiskt 
material hanteras. Det är detta material som utgör ingående substrat i den planerade 
anläggningen.  
 
Rena Hav har låtit utföra en luktutredning, innefattande spridningsberäkningar, för att 
undersöka hur det luktar idag inom området och hur de meteorologiska förhållandena på 
den aktuella platsen påverkar spridningen av lukt och vilka luktstörningar som kan 
tänkas uppkomma. Luktutredningen och spridningsberäkningarna kommenteras nedan. 
Hela underlaget återfinns som Bilaga 1 D .  
 
I den Tekniska beskrivningen för biogasanläggningen, bilaga 1 B, såväl som i den separata 
luktspridningsberäkningen, beskrivs de vanligaste teknikerna för luktreduktion. Vilken 
teknik som slutligen kommer att användas baseras på bl.a. vilka garantier avseende 
reningsgrad som kan ställas från leverantören och bestäms därmed när anbud från 
leverantörer har kommit in. 
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Inkommande bioslam från fiskindustrierna pumpas direkt till biogasanläggningens 
hygienisering via en mellantank. Avluftning från tankar går till anläggningens 
luktreduktionssystem och gasproducerande tankar till anläggningens gassystem. Detta gör 
att luktolägenheter försvinner vid förbränning av biogasen i kraftvärmegenereringen. 
 
Det producerade näringskoncentratet är nästan luktfritt varför luktolägenheter vid lagring 
och spridning av koncentrat har eliminerats. 
 
Alla utleveranser från anläggningen sker i slutna behållare. Samtliga behållare i 
anläggningen är försedda med lock. 

 
De luktkällor som kan finnas i luftströmmar som kan förorsaka luktolägenhet är främst 
svavelväte. Bilaga 1 E visar svavelväte och annan lukt vid genomförda processförsök hos 
Tekniska verken i Linköping. 
 
Vid eventuella driftstörningar finn det en risk för att det uppstår luktolägenheter. 
Erfarenheter från befintliga biogasanläggningar i Sverige visar på betydelsen av att tidigt 
kunna upptäcka en begynnande störning. För att underlätta upptäckten av begynnande 
störning kommer de ingående komponenterna i biogasen att mätas och loggas i 
styrsystemet, avvikelser ger upphov till larm och en lämplig åtgärd kan sättas in i ett tidigt 
skede. För att minimera luktrisken mot närboende är det även viktigt att ta hänsyn till 
väder och vindförhållanden vid arbete som genererar lukt, såsom exempelvis vissa 
underhållsarbeten i mottagningstankar.  
 
En överdimensionerad efterrötningsprocess gör att eventuella fettsyror rötas ut så att inte 
biogödseln luktar illa på åkern. 

 

Kravnivåer för luktemissioner 
De europeiska lagarna och direktiven för lukt kan delas upp i tre typer: kvalitativa, 
kvantitativa och specifika krav. De kvalitativa kraven ska reglera kvaliteten på den 
omgivande miljön genom att t.ex. kräva att klagomål ska tas på allvar och att lukten inte 
ska upplevas som störande för omgivningen. De kvantitativa kraven berör 
luktkoncentrationen i luften medan de specifika kraven ofta definierar t.ex. avstånd till 
närboende och att luktbehandling enligt bästa tillgängliga teknik ska användas. 
 
Det finns inga gemensamma europeiska regler eller riktlinjer för luktemissioner från 
biogasanläggningar, varför olika länder har sina egna riktlinjer. I Tabell 24 visas de 
gränsvärden som gäller i Tyskland och Danmark. 
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Land Nivå Avstånd till närmsta 
granne 

Tyskland Lukt får maximalt förekomma: 

• 10 % av tiden i samhälletb 

• 15 % av tiden i industriområde 

200 m 

Danmark • Industriområde: 

max 10-30 OUE/m3 hos 
närmsta granne 

 
• Bostadsområde: 

max 5-10 OUE/m3 hos 
närmsta granne 

500 m 

b
.  Kravet mäts i  ” lukt-timmar” där en lukttimma är när lukttröskelvärdet  1 ou E /m

3  

överstigs och ett  

luktutsläpp 

 

Tabell 22.  Gränsvärden för lukt  i  Tyskland och Danmark. Käl la:  Avfall  Sverige Rapport B2008:01, Luktproblem 

vid biologisk behandling.  

 
I Sverige finns idag få riktlinjer för lukt och i tillstånden som de svenska 
biogasanläggningarna har idag är kraven på lukt oftast av kvalitativ karaktär.  
I Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:15 om metoder för yrkesmässig lagring, 
rötning och kompostering av avfall anges följande för begränsning av luktolägenheter; 

• ”Frånluft innehållande luktämnen eller andra miljöstörande ämnen bör renas så 

att utsläppen reduceras till en godtagbar nivå. Kontroll av frånluftsreningen 

bör ingå bland annat i egenkontrollen, vid periodisk besiktning samt vid 

övertagande av en verksamhet.” 

• ”Efterbehandling och lagring av kompost och rötrest bör ske så att bildning 

och utsläpp av oönskade ämnen minimeras.” 
I Norge finns sedan 2013 riktlinjer från Klima- og Forurensningsdirektoratet 
angående luktimmissioner (TA 3019, 2013). Rekommenderade villkor vid 
tillståndsprövning är att immissionsvärden vid bostäder från punktutsläpp inte ska 
överstiga 1-2 OUE/m3 (timmedelvärden), räknat som 99-percentil för en månad. För 
dokumentation av immissionen föreslås provtagning av emissioner, luktmätningar 
med olfaktometri och spridningsberäkningar med datormodeller. 
 
Tillämpade metoder och bedömningsgrunder i detta ärende stämmer väl överens 
med vad norska myndigheter rekommenderar. 
 
Krav kommer att ställas vid upphandlingen avseende välbeprövad teknik för 
luktreduktion, hög reningsgrad samt driftsäkerhet. Stor vikt kommer även att läggas 
på att rutinerna för driften följs och utformas på ett sådant sätt att lukt minimeras. I den 
Tekniska beskrivningen i Tillståndsansökan redogörs för de vanligaste 
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luktreduktionsteknikerna. Inom EU tas så kallade BAT Reference Documents” (”BREF”) 
fram vilka beskriver vad som anses vara bästa tillgängliga teknik inom området vid 
publiceringstillfället. För biogasanläggningar är BREF- dokumentet för 
Avfallshanteringsindustrin1 (publicerad augusti 2006) närmast applicerbart. Avseende 
BAT för luktreduktion anges god driftkontroll som övergripande strategi, medan 
sluten hantering av inkommande råvara, stringenta rutiner för underhåll av 
luktreduktionsanläggning samt undertrycksventilation med efterföljande 
luktbehandling av frånluft som mer specifika åtgärder. Av de specificerade tekniker, 
gällande luktreduktion, som beskrivs i referensdokumentet redovisas biofilter som en 
stabil och effektiv teknik för luktreduktion med mellan 95-99 % reningsgrad. 
Reningsgraden är dock mycket beroende på luftflöde, uppehållstid samt innehåll av 
luktämnen i den behandlade mängden frånluft. Val av luktreduktionsteknik måste därmed 
anpassas i varje enskilt fall baserat på inkommande råvara, produktionskapacitet och 
förväntat frånluftmängd som ska luktreduktionsbehandlas. 
 
Vid upphandling av luktreduktionsteknik i den planerade biogasanläggningen kommer 
krav på minst 90 % reningsgrad att ställas. Baserat på den förväntade luftmängd som 
kommer att behöva luktreduktionsbehandling samt vilken typ av luktämnen 
luftmängden förväntas innehålla kommer följande tekniker, och kombinationer av 
tekniker, att kunna vara aktuella: 
 

• Bioskrubber + biofilter 
• UV-ljus/ozonbehandling + kolfilter 
• Kem-, ozon- och vattenskrubber 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 European Commission Integrated Pollution and Prevention Control. Reference Document on Best Available     
 Techniques for the Waste Treatment Industries. August 2006. 
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9.7.2 Spridningsberäkning 
 

Luktutredning 
Spridningsberäkningar har utförts för att studera vilka luktstörningar som kan uppkomma 
vid ogynnsamma meteorologiska förhållanden både vid normal drift och vid driftstörningar, 
såsom nedsatt funktion av utrustning för luktreduktion. Hela underlaget återfinns i Bilaga 1 
D och under denna rubrik kommenteras endast bakgrunden till luktkällorna samt resultaten 
från spridningsberäkningarna. Här kan påpekas att även processvattenreningsverket är slutet 
och ingår i de åtgärder som skall vidtas av luktreducerande karaktär. 
 
I luktutredningen görs en bedömning/beräkning av luktspridning från den planerade 
biogasanläggningen. För detta byggs en ”modell”2 upp med grunddata beträffande luktkällor, 
luktstyrka, utsläppshöjder m.m. hos planerad anläggning och sammanställning av 
meteorologiska data för den tänka lokaliseringen, d.v.s. Hagaberg. 
 

Resultatet av spridningsberäkningarna redovisas i form av så kallade 99-percentiler. Med 
99- percentil menas ett värde som underskrids under 99 % av tiden. I 
spridningsberäkningen beräknas luktstyrkan i OUE/m3 (europeiska luktenheter/m3) på olika 
avstånd från luktkällan. Värdet anger hur många gånger luften måste spädas för att 
lukten ska reduceras ner till lukttröskelvärdet (1 OUE/m3), som enkelt uttryckt anger den 
luktstyrka där hälften av en population känner lukt från en viss källa. 
 

Spridningsberäkningarna visar att miljön vid närmast boende kommer att uppfattas som 
luktfri (<0,5 OUE/m3) under 99 % av tiden, vid normal drift av biogasanläggningen. Området 
med luktstyrkan >1 OUE/m3, d.v.s. lukttröskelvärdet, kommer enligt luktutredningen att vara 
begränsad till delar av det befintliga industriområdet (se Figur 30). 
 
Ur den luktspridningsutredningen 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. 
 
 
 
 

 

2 Programmet AERMOD som använts vid luktspridningsberäkningarna i luktutredningen är utvecklat av U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA) och anses vara state-of-the-art inom luktmodellering. AERMOD 

används regelbundet för luktspridningsmodellering i Sverige och övriga Norden och har bl.a. använts för att 

modellera luktspridning från NSR:s biogasanläggning utanför Helsingborg samt den planerade 

biogasanläggningen i Oslo (Norge). 
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Figur 29. Luktspridningsberäkningar 

 
Nedanstående bild visar situationen efter tillkomst av biogasanläggningen. 
 

 
Figur 30. Luktspridningsberäkningar 
 
Resultat, spridningsberäkningen, 99-percentiler. Isolinjerna visar var luktstyrkan under 99 % 
av tiden enligt beräkningarna ligger under det värde som anges på respektive linje. Linjen 
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med värdet 0,5 presenterar det avstånd på vilket praktiskt taget ingen kommer att känna 
någon lukt från verksamheten under 99 % av tiden. Linjen 1 representerar ”lukttröskeln” 
 
Röd markering visar den luktzon som ligger i ÖP2010. 
 
Luktspridningsutredningen redovisar Rena Havs enskilda påverkan och maximala påverkan, 
figur 31. 

 
 
Figur 31. Luktspridningsberäkningar från enbart ti l lkommande verksamhet (Rena Havs reningsverk och 

biogasanläggning),  redovisad som 99-percentielr  och max-värden (”worst case”)  

 
Spridningsberäkningarna visar att risken för luktstörningar (även tillfälliga) kommer att 
vara mycket liten för närboende. Den planerade biogasanläggningen kommer att drivas och 
utrustas enligt de skyddsåtgärder som redovisas i luftutredningen. 
 
Dessa slutsatser gäller enligt de förutsättningar som specificerats i 
spridningsberäkningarna, d.v.s: 
 

• Mottagning, lagring och förbehandling av råvara inomhus i hall med undertrycksventi- 
lation. 

• Automatiserade dörrar i mottagningshall vilket kraftigt begränsar läckage av luft från 
hallen. 

• Luktreducering av frånluft motsvarande 90 %. 
• Anläggningsdelar såsom rötkammare och efterrötkammare är slutna. 
• All ventilation både från reningsverk och biogasanläggning samlas till en central 

utsläppspunkt 30 meter över mark. 
• Avgaser från värmegenereringen (förbränningsmotor) kyles och leds till samma 

utsläppspunkt. 
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Strategi för luktreduktion 
Biogasanläggningar kan ge upphov till luktproblem om inte anläggningen byggs och drivs 
enligt bästa tillgängliga teknik och praxis. Det har därför utformats en strategi för hur lukt ska 
minimeras från den planerade biogasanläggningen vid Hagaberg, där följande punkter ska 
uppfyllas: 

• Sluten mottagning av inkommande råvaror 
• Ingen öppen hantering eller lagring av råvaror som kan orsaka luktolägenheter 
• Korrekt dimensionerad ventilation så att undertryck skapas i lokaler som hanterar 

råvaror 
• Uppsamling av luft från tankar före rötkammaren 

• Luktbehandling av luft som kan innehålla luktämnen samt rutiner för driften så 
att driftparametrarna är optimala för dess funktion 

• Sluten hanteringen av utgående biogödsel 
• Överdimensionerad anläggning med erforderliga processövervakningssystem 

 
Ovanstående punkter ska uppfyllas genom att: 

• Vid upphandling av biogasanläggningen kommer krav att ställas på leverantörerna så 
att ovanstående punkter uppfylls. 

• Anläggningen kommer att vara ansluten till Avfall Sveriges system med ”Frivilligt 
åtagande för inventering av utsläpp från biogas- och uppgraderingsanläggningar” 

• I driftinstruktionerna kommer rutiner att finnas för att säkerställa att det i den dagliga 
driften genomförs de åtgärder som krävs för minimering av risken för luktproblem. 

 

Om luktproblem ändå uppstår kan, beroende på orsaken till luktproblemen, följande vidtas; 
• Översyn av rutiner för leverans av organiskt material. 
• Genomgång av fläktars funktion och eventuellt behov av komplettering. 
• Genomgång av luktbehandlingsutrustning och eventuellt behov av komplettering av 

denna samt översyn av rutiner för skötsel och drift. 
• Intensivare processuppföljning om luktproblemen är orsakade av störning i processen. 

Eventuell avlastning av processen genom att tillfälligt leverera material till annan bio- 
gasanläggning. 

 
Utöver ovanstående strategi för luktreduktion kommer Rena Hav att verka för att upprätta en 
s.k. luktpanel bestående av boende i närområdet. En luktpanel utbildas i frågor kring lukt och 
agerar som en extra försiktighetsåtgärd genom att skyndsamt meddela driftpersonalen då de 
uppfattar lukt från anläggningen. Detta medför att ett eventuellt luktutsläpp snabbt noteras 
och erforderliga åtgärder kan sättas in. 
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Anläggningsdel Riskvärdering Åtgärder för luktreducering 

Mottagningshall • Risken för läckage av 
luktämnen från 
mottagningshallen är liten vid 
normal drift. 

 
• En väl fungerande 

ventilation är viktig ur 
arbetsmiljösynpunkt. 

• Mottagning av substrat kommer att ske 
inomhus.  

 
• Ett undertryck i mottagningshallen 

kommer att hållas för att minska lukten 
utanför 

 
• Mottagningshallens portar ska hållas 

stängda vid leverans av substrat 
 

• Maskiner och transportfordon tvättas 
regelbundet, främst invändigt i tankar 

 
• Lokalerna ska hållas så rena som möjligt 

 
 

Hygienisering • Här bildas flera ämnen som 
kan ge upphov till lukt, och 
halten av dessa är betydligt 
högre än i mottagningshallen. 

• Upphettningen sker snabbt för att minska 
produktionen av svavelföreningar och 
lustgas. 

 
• Tankarna ventileras och luften 

omhändertas för luktreducering. 

Rötkammare och 
efterrötkammare 

• Vid driftsproblem, som 
exempelvis överjäsning, kan 
större mängder ämnen som 
ger upphov till lukt släppas ut. 

 
• Gasen från efterrötkammaren 

är ansluten till gassystemet 
och risken för utsläpp av gas 
är därför liten. 

• Tillsats av järnklorid kommer att ske för 
att minska uppkomsten av svavelväte 

 
• Driftsäkerheten kommer att vara hög för 

att minska risken för överjäsning 
 

• Inga bräddavlopp. 
 

• Omrörarens axelfästning kommer att vara 
tät 

 
• Efterrötkammaren är ansluten till  

gassystemet 
 

• Vid eventuell överjäsning samlas rötmassa 

från övertrycksventilerna upp i en separat 

tank som är kopplad till 

luktreduceringsanläggningen 

Biogödselförvaring • Efter rötningen har råvaran 
stabiliserats och luktar 
betydligt mindre än den 
inkommande gödseln. 

• Biogödseln mellanlagras I tank. 

 

Tabell 23: Sammanfattning av r iskvärdering avseende lukt  från den planerade biogasanläggningen.  

 

Konsekvenser och bedömning 
En biogasanläggning kan ge upphov till viss lukt. Genom att utforma och hantera 
anläggningen efter bästa praxis kommer uppkomst av lukt bli begränsad. 
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Spridningsberäkningar visar på en luktfri miljö (<0,5 OUE/m3) vid närmast boende under 99 
% av tiden, då erforderliga luktreduceringsåtgärder vidtas. Mer utförlig information kring 
modelleringsmetod samt resultat av spridningsberäkningarna återfinns i luktutredningen i 
Bilaga 1D.  Svenskt Gastekniskt Center har nyligen publicerat en rapport, 2014:298, om 
”Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige”. Denna visar på 
förhållandevis få klagomål när anläggningen är väl konstruerad och välskött. 
 

9.7.3 Luktolägenheter från transporter 
Det mesta avfallet pumpas i slutna rörsystem till anläggningen. Avfall som transporteras med 
bil fraktas i slutna behållare, tankar eller på bilar som har ett slutet lastutrymme. Avseende 
nya råvaror kommer dessa att hanteras så att risken för luktolägenheter minimeras. 
 

9.7.4 Vindriktning och avstånd till bebyggelse 
Nedanstående figur visar dominerande vindriktning i form av en vindros för Kungshamn 
2012.  
 

 
Figur 32. Vindrosor för Kungshamn 2012.   
 

Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig vind.  
 
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. 
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Avstånd till närmaste bostad utgör 150 - 300 meter beroende var man mäter på tomten. Det 
samlade ventilationsutsläppet ligger på 300 meter från närmaste bostad. Ytterligare 8 – 10 
hus finns inom radien 300 - 400 meter. Därutöver är det ca 500 - 600 meter till närmaste 
bostadsbebyggelse. 
 
Figur 33 visar avståndet till bebyggelse. 

 
Figur 33.  Avstånd t il l  bebyggelse.  

 
Ovanstående figur visar avståndet från utsläppspunkten i ringar som vardera markerar 100 
meter. 
U11 är ett område för framtida önskvärd bebyggelse enligt ÖP2010. 
 

9.7.5   Störningsbegränsande åtgärder 
De störningsbegränsande åtgärderna på anläggningen kan sammanfattas i följande punkter; 
 

• Substrat som kan förorsaka luktolägenhet kommer att pumpas i slutna system eller i 
största möjliga mån transporteras i slutna behållare. 

• Substrat lossas inomhus i en hall med slutet ventilationssystem där luften renas i filter. 
Lossning kan ej ske förrän dörrarna stängts. 
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• Mottagningstankar och hygieniseringstankar utföres med undertrycksventilation och 
evakuerad luft efterbehandlas. 

• Rötkamrarna förses med så kallad onlinemätning av ingående komponenter i rågasen. 
På detta sätt kan driftstörningar upptäckas tidigt och störningsbegränsande åtgärder 
som dosering av processhjälpmedel kan sättas in tidigt. 

• Underhållsarbeten som erfarenhetsmässigt är kända för att skapa luktolägenhet skall 
undvikas att utföras vid olämplig vindriktning. 

 

9.7.6 Konsekvenser för sökt verksamhet 
De människor som befinner sig närmast platsen för sökt verksamhet är personal och besökare 
på industriområdet Hagaberg/Ödegården samt ett fåtal bostadshus sydost om anläggningen. 
Den dominerande vindriktningen är sydvästlig. Om klagomål relaterat till lukt från 
biogasanläggningen uppkommer, föreslås att en luktpanel av närboende tillsätts. Om det 
konstateras luktolägenheter skall åtgärder vidtas för att luktolägenheterna skall upphöra. 
 

9.8 Kemikalier 

9.8.1 Svavelreducerande medel 
Beroende av vilka substrat som rötas i en biogasanläggning produceras varierande mängd 
svavelväte. Anaerob nedbrytning av proteinrika substrat ger en relativt hög koncentration av 
svavelföreningar i biogasen. Svavel är icke önskvärt i gassystemet. 
 
För att reducera svavel i biogasen kan ett järnoxidpulver doseras i fast form tillsammans med 
ingående råvara. Järnoxidpulver klassificeras som ofarligt och anses harmlöst för såväl miljön 
som för människor. Järnoxidpulver skall lagerhållas inomhus. 
 
Ett annat vanligen förekommande svavelreduceringsmedel på svenska biogasanläggningar är 
järnklorid (FeCl3) som även kan komma att användas på anläggningen. Skulle dosering av 
järnklorid tillämpas på anläggningen skall det lagerhållas i en invallad tank med regnskydd. 
Maximal momentan lagring på anläggningen skulle då vara 50 ton. Järnklorid har också en 
stabiliserande effekt på rötningsprocessen. Järnklorid klassificeras som frätande, irriterande 
för andningsorganen och farligt vid förtäring. 
 

9.8.2 Övriga kemikalier 
Vid rubbning 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 driftstörningar och mängderna är 
därmed marginella. Exempel på ett skumdämpningsmedel är Contraspum som klassificeras 
som ofarligt.  
 
Fällningskemikalier kommer at användas i den kemiska fällningen i flotationsanläggningen. 
Fosforsyra och Natrium hydroxid kommer också att användas i reningsprocessen. 
 
För regelbundet underhåll på anläggningen kommer vanliga kemikalier såsom smörjmedel för 

maskinell utrustning, rengöringsmedel för anläggningsdelar samt målarfärg att användas. 
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Miljömärkta produkter kommer att prioriteras. Rengöringsmedel kan eventuellt komma att 

tillföras rötningsprocessen via tvättvatten, och måste därmed vara biologiskt nedbrytbart och  
icke störande för mikrobiologin i rötkammaren. Förbrukning av smörjmedel, rengöringsmedel 
och målarfärg bedöms uppgå till mindre mängder per år. 
 
För frostskydd i vattensystemet på anläggningen kommer glykol eller motsvarande att nyttjas.  
 
Transporter kommer att tvättas med desinfektionsmedel som är godkänt inom 
livsmedelsbranschen 
 

9.8.3 Konsekvenser för sökt verksamhet 
Svavelreducerande medel kommer sannolikt att nyttjas på anläggningen i någon form under 
något skede av driftsättning och/eller kontinuerlig drift. En nöddusch kommer att installeras i 
direkt närhet till lastningspunkten för järnklorid i händelse av slangbrott eller motsvarande 
olycka. 
 
Utöver detta är det viktigt att framhålla att den exakta utformningen av anläggningen inte är 
fastställd, vilket i dagsläget gör det svårt att redovisa en fullständig kemikalieförteckning. 
Samtliga kemikalier kommer att hanteras enligt gällande föreskrifter i säkerhets- och 
varuinformationsblad. 
Kemikalierna bedöms därmed kunna hanteras på ett säkert sätt. 
 
En fullständig kemikalielista kommer att upprättas i samband med framtagning av 
egenkontrollprogram till anläggningen. 
 

9.9 Återföring av biogödsel 

9.9.1 Näringsämnen 
I biogödseln finns all den näring som förts in i biogasanläggningen via de råvaror som 
tillsätts. I bilaga 1F, anges uppskattade halter av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) i 
biogödsel från den planerade biogasanläggningen. Biogödseln innehåller även kol som bidrar 
till att halten organiskt material i jorden ökar, och jordens kvalitet förbättras. För att 
säkerställa kontinuerlig produktion av biogas kommer Rena Hav att arbeta strategiskt och 
långsiktigt med återföring av biogödsel till kretsloppet. 
 
Biogödseln från den föreslagna anläggningen avses att certifieras i enlighet med 
certifieringssystemet SPCR 120 - Certifierad återvinning, eller motsvarande, och kommer 
därmed följa systemets certifieringsregler3. Dessutom planeras det att KRAV-certifieras. 
Leveranserna av biogödsel åtföljas av ett dokument benämnt ”Råd och anvisningar för 
användning av biogödsel”. I dokumentet skall följande ingå: 
 
 
 

 

3
Certifieringsregler för biogödsel, SPCR 120, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Certifiering SPCR 120 version 2013. 
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”Råd och anvisningar för användning av biogödsel skall ange vilken mängd biogödsel som bör 
eller i förekommande fall får spridas vid olika tillämpningar. Vid användning inom lantbruket 
skall begränsningar för tillförsel av metaller tillämpas. Maximal giva begränsas med  
avseende  på  näringsämnen  (kväve  och  fosfor)  av  SJVFS  2010:1  ”Föreskrifter  om 
ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om 
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring4”. Maximal giva begränsas med avseende på 
metaller (Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn) av SNFS 1994:2 ”Kungörelse med föreskrifter om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket5”, med tilläggen SNFS 1998:46 
och NFS 2001:57 

 

 
 

4 
SJVFS 2010:1, Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i 

jordbruket vad avser växtnäring. 
 
5 

SNFS 1994:2, Statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, 
beslutade 30 maj 1994, ISSN 0347-5301. 
 
6 

SNFS 1998:4 Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen SNFS 1994:2 med föreskrifter om skydd för miljön, 
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. 
 
7 

SNFS 2001:5 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt 
marken, när avloppsslam används i jordbruket. 
 

 

 

Det ämne (näringsämne eller metall) som är begränsande för spridningen skall anges. 
Ytterligare vägledning kan fås i Jordbruksverkets informationsskrifter ”Allmänna råd om 
lagring och spridning av gödsel8 ” och ”Gödsel och miljö9”. 

 

Med stöd av ovanstående råd och anvisningar, som distribueras av Rena Hav vid leverans av 
certifierad biogödsel, ansvarar respektive lantbrukare för att gällande regler följs vid 
användning av biogödsel. Därmed vidtas de försiktighetsåtgärder som fordras för att minska 
riskerna för läckage till luft och vatten genom exempelvis skyddszoner till vattendrag, 
begränsningar i tillåtna givor av fosfor och kväve samt snabb nedmyllning. Hänsyn tas också 
till nitratkänsliga områden samt till fosforklassningen i de områden som bedömts som 
aktuella för spridning av biogödsel från den planerade anläggningen. 
 
Biogödsel har ett relativt högt pH (normalt över pH 7), och en betydande del av kvävet är i 
form av ammonium (NH4). Det är därför extra viktigt att spridningen av biogödsel sker enligt 
gällande regler för att förhindra ammoniakavgång. 

 
 

 

 
8

 Statens jordbruksverks allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel mm, beslutade den 15 december 2005, ISSN 1102-
0970. 
 
9

 Gödsel och miljö 2014, - lagring och spridning av gödsel, - höst- och vinterbevuxen mark, www.sjv.se, finns som pdf. Version 4 –dec 
2013 
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9.9.2 Spridningsareal 
 
Gällande regler för tillförsel av näring styr hur stora spridningsarealer som kommer att 
krävas för att återföra biogödselns näringsinnehåll. Beräknat på en uppskattad råvarumix 
kommer en spridningsareal på ca 600 hektar att krävas beräknat på att maximalt 22 kg 
fosfor får spridas per hektar. Eftersom det inte är troligt att mottagarna av biogödsel vill 
sprida på alla fält alla år så är det rimligt att en areal på ca 1800 hektar behövs för den 
planerade mängden biogödsel. På ekologiska gårdar skulle förmodligen 1200 hektar räcka 
eftersom man där är mer benägen att använda biogödsel i alla grödor. 
 
För att bedöma om tillräcklig spridningsareal finns tillgänglig inom rimligt avstånd från den 
planerade anläggningen har vi gjort en beräkning utifrån arealstatistik per församling. Ett 
medelavstånd har tagits fram till varje församling. Vi har också tagit fram en justerad areal där 
vi dragit bort den areal som behövs för att sprida stallgödseln från de djur som finns i 
området. Resultatet visar att det är begränsat med spridningsareal inom 2 mil. Mellan 2 och 3 
mil finns det däremot ca 4 000 hektar och är man beredd att transportera 4 mil tillkommer 4 
000 hektar till. Nu är naturligtvis all teoretisk areal inte tillgänglig för spridning. Mycket av 
arealen ligger på små gårdar som inte har intresse eller möjlighet att ta emot biogödsel. För 
den mängd biogödsel som planeras (ca 30 000 ton och en årlig spridningsareal på drygt 600 
hektar) behövs 13 % av den tillgängliga arealen inom 4 mil eller 6 % av arealen inom 6 mil. 
 

9.10 Avfall 

9.10.1 Avfall från anläggningen 
Från anläggningen kommer verksamhetsavfall att uppstå. Främst avser det förpackningar från 
paketerade substrat 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. Förpackningarna är tillverkade av plast, plåt och 
kartong. 
 
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 och metall att 
genereras. 
Allt avfall som uppkommer vid Rena Hav kommer att hanteras enligt gällande lag. Det 
kommer att finnas tydliga instruktioner och rutiner hur uppkommet avfall skall hanteras. 
 
Vid eventuell förbehandling av exempelvis förpackat material kommer ett rejekt att uppstå 
bestående av företrädelsevis avskilda förpackningar. Rejektet kommer att i första hand gå till 
återvinning och i andra hand till förbränning. 
 
Farligt avfall från anläggningen är spillolja från pumpar, kompressorer m.m. Uppkommen 
spillolja från pumpar och kompressorer omhändertas i enlighet med gällande lagar och 
förordningar för farligt avfall. Material för luktreducering behöver också förnyas med visst 
intervall. Om exempelvis kolfilter används fastnar föroreningar såsom svavelväten i detta och 
förbrukat material behandlas i en förbränningsanläggning.  
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9.10.2 Konsekvenser och bedömning 
De mängder avfall som bedöms uppstå är små och omhändertas enligt gällande lagar och 
förordningar. 
 

9.11 Hushållning med naturresurserna 

9.11.1 Hushållning med naturresurserna 
Verksamheten innebär att både kol och näringsämnen från fasta och flytande organiska 
material från fiskesektorn, industrier och fiske kommer att kunna återföras i kretsloppet. 
Alternativet till förnybara bränslen, som biogas, är att använda fossila bränslen som är en 
ändlig resurs och ger ett nettotillskott av koldioxid till atmosfären. 
 
Återföring av biogödsel till marken ger en minskad förbrukning av konstgödsel som 
innehåller fosfor från gruvdrift. Kvävet i konstgödsel är förnyelsebart, men produktionen är 
mycket energikrävande. 
 
Kretslopps/hushållningsprincipen kommer att tillämpas på anläggningen. 
Kemikalieanvändningen ska hållas på minsta möjliga nivå, och transporterna ska planeras för 
att bli så effektiva som möjligt. 
 

9.11.2 Konsekvenser och bedömning 
Förnybar energi kan produceras och näringsämnen i det organiska materialet kan nyttiggöras 
vilket medför en minskning av behovet av fossil olja och konstgödsel. Ett kretslopp skapas och 
naturresurser kommer att sparas. 
 

9.12 Hälsa 
Luftföroreningar kan medföra betydande skador på människors hälsa. Tillverkning och 
förbränning av biogas medför minskade emissioner av kolmonoxid, kväveoxider, flyktiga 
kolväten och partiklar jämfört med förbränning av fossila bränslen. Därmed förbättras 
luftkvaliteten, vilket minskar risken för sjukdomar som påverkas av luftföroreningar. 
 

9.13 Risker och Nödlägen  

9.13.1         Brandfarlig gas 
Biogas (metan) är en brandfarlig gas. Det innebär att anläggningen omfattas av Lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I samband med ansökan enligt LBE 
och bygglovsansökan kommer en riskutredning, innefattande en konsekvensbeskrivning 
av olika scenarier och individ- och samhällsrisker, att upprättas. Tillstånd enligt LBE söks 
hos Räddningstjänsten, som därmed kommer att granska anläggningen så att gällande 
regelverk i LBE uppfylls. 
 
Den enda förvaringen av gas är den som finns i rötkamrarna och efterrötkammaren samt i 
gaslagret. Avståndet från en biogasanläggning till närmaste byggnader regleras i 
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum 
och rörledningar för brandfarlig gas. Avståndet är normalt 50 meter. De gasvolymer som 
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kommer att finnas på biogasanläggningen är mindre än de mängder som gäller för 
Sevesolagstiftningen. 
 
Små mängder av Propan kommer att transporteras till anläggningen med lastbil för att 
användas vid uppstart i en liten ånggenerator. 

9.13.2 Risk för driftstörningar 
I första hand ska driften av anläggningen skötas så att risken för driftstörningar, såsom 
överjäsning minimeras. Detta sker genom goda driftrutiner, kontroll och noggrann blandning 
och mätning av ingående råvara samt utbildning av driftpersonal. Periodisk mätning av 
rötkammarens olika fettsyror kommer också att göras för att anpassa parametrar i processen 
i förebyggande syfte. Vid händelse av överjäsning kommer skumdämpande medel att 
tillsättas. Rötkamrarna ska förses med uppsamlingssystem så att överjäst material samlas 
upp som är kopplad till luktreduceringsanläggningen. Processövervakning samt drift- och 
underhållsrutiner ska utformas för att minimera riskerna för driftstörningar. 
 

Sannolikheten för t.ex. att en tank med rötmassa börjar läcka bedöms som mycket låg baserad 
på erfarenhet från befintliga biogasanläggningar av samma typ. Vid ett läckage av rötmassa 
kan obehaglig lukt uppstå p.g.a. de svavelföreningar som finns i rötmassan. 
 
Styrning och processkontroll ska ske så att en god utrötningsgrad av materialet kan 
upprätthållas. Förutom rötkammare finns även en efterföljande efterrötkammare för att 
säkra en god utrötning. Om materialet ändå inte skulle anses färdigrötat kan detta 
återföras till rötkammaren exempelvis via mottagningstanken. 
 

9.13.3 Miljö- och hälsorisker vid olyckor 
Metan är lättare än luft och kommer att stiga uppåt vid ett eventuellt läckage. Vid driftstopp i 
rötkamrarna är det därför viktigt att undvika att luft läcker in. Olyckor i samband med 
biogasanläggningar är dock mycket ovanliga. Driftpersonalen kommer att utbildas i säkerhet 
och försiktighetsprincipen tillämpas. 
 
Kemikalier ska förvaras enligt gällande lagstiftning, d.v.s. förvaras med tydlig märkning samt 
på ett sådant sätt att läckage till omgivning till följd av spill inte kan ske. 
 

9.13.4 Konsekvenser och bedömning 
Konsekvenser vid allvarliga driftstörningar är att oförbränd metangas kan läcka ut till 
atmosfären. I händelse av driftstörningar där metan läcker ut i sådan omfattning att risk 
för brand uppstår ska anläggningens övervakningsprogram larma driftpersonalen och 
åtgärder för att stoppa läckaget kommer snabbt att kunna sättas in. Miljökonsekvensen vid 
ett eventuellt gasläckage är att den kraftiga växthusgasen metan släpps ut till atmosfären. 
Risken för en olycka på anläggningen uppskattas som liten. Denna bedömning grundas bl.a. 
på statistik från branschorganisationen Energigas Sverige avseende incidenter på 
biogasanläggningar. I samband med bygglovsansökan och detaljprojektering av 
anläggningen kommer erforderliga utredningar enligt LBE att genomföras för att säkerställa 
att risker avseende brand och explosion hanteras och minimeras. 
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10 Åtgärder för att minska miljöpåverkan 
 

Följande åtgärder kommer att företas av Rena Hav för att minska miljöpåverkan 
från biogasanläggningen: 

• Leverans av substrat, som kan innebära luktolägenhet, kommer att ske i sluten 
mottagningshall med stängda dörrar eller via slanganslutning och pumpning i slutna 
system. Dessa åtgärder är viktiga för reduktion av lukt från anläggningen. 

• Luktbehandling av utgående ventilationsluft så att fullgod luktreduktion erhålls. 
• Vid upphandlingen av anläggningen kommer krav att ställas på ett maximalt 

metanläckage på högst 0,5 % som årsmedelvärde. Denna åtgärd kommer att vidtas 
för att uppnå stor klimatnytta med biogasen samt för optimerad 
produktionsekonomi. 

• Fackling av överskottsgas vid driftstopp i produktionsanläggning. Genom 
förbränning av överskottsgas via fackla undviks utsläpp av den kraftiga 
växthusgasen metan till atmosfären. 

• Utformning av biogasanläggningen så att eventuellt läckage, t.ex. rötmassa från 
anläggningen, inte ska kunna förorena mark och havet 
 

Anläggningen kommer framförallt att ge en positiv påverkan på miljön genom att producera 
förnybar energi och biogödsel som leder till minskade utsläpp av växthusgaser, lägre 
emissioner av hälsoskadliga ämnen vid förbränning samt utökat kretslopp av näringsämnen. 
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11 Överensstämmelse med miljömål 
Den sökta verksamheten bedöms ha följande inverkan på våra 16 miljömål, se Tabell 24 
nedan. 
I detta kapitel redogörs för påverkan på de miljömål som för verksamheten anses ha en direkt 
påverkan. 
 
Huvudsakligen berör den sökta verksamheten nationella och regionala miljömål. Inom 
Sotenäs kommun finns dessutom en uttalad vision om att uppnå en ekologiskt hållbar 
utveckling.  
 
 
    Direkt 

påverkan 
Indirekt 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan  X      

2 Frisk luft  X      

3 Bra naturlig försurning  X      

4 Giftfri miljö    X    

5 Skyddande ozonskikt      X  

6 Säker strålmiljö     X 

7 Ingen övergödning  X      

8 Levande sjöar och vattendrag    X    

9 Grundvatten av god kvalité    X    

10 Hav i balans samt levande kust o. skärgård  X      

11 Myllrande våtmarker    X    

12 Levande skogar     X 

13 Ett rikt odlingslandskap    X    

14 Storslagen fjällmiljö     X 

15 God bebyggd miljö  X      

16 Ett rikt växt och djurliv    X    
 

Tabell 24.  Överensstämmelse med mil jömålen 
 

11.1 Begränsad klimatpåverkan 
Regionala delmål: 

• Minskade utsläpp av växthusgaser (2020) 
• Ökad andel förnybar energi 

 
Då biogasen i anläggningen ersätter annan energi på verkas de regionala delmålen positivt. 
Dessutom minskar transporterna som använder fossilt bränsle. 
 
Det nationella miljömålet innebär att medelvärdet för utsläppen av växthusgaser 2008-2012 
ska ligga minst 4 % lägre än utsläppen år 1990. Till år 2020 ska sedan utsläppen av 
växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med 
utsläppsrätter, minska med 40 % jämfört med år 1990. Detta innebär att utsläppen av 
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växthusgaser från dessa verksamheter ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
lägre jämfört med 1990 års nivå. 
 

11.2 Frisk luft 
Regionala delmål: 

• Minskade halter av svaveldioxid 
• Minskade halter av kvävedioxid 
• Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen 
• Minskade utsläpp av partiklar 

 
 

Då ett gasformigt bränsle som biogas förbränns innebär det betydligt lägre utsläpp av dessa 
föroreningar. 
 
För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer avseende kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, 
ozon, partiklar, lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och bly samt kommande 
miljökvalitetsnormer för arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH). De gäller på platser där människor stadigvarande vistas eller tillfälligt 
passerar såsom t.ex. på gång- och cykelbanor. 
 
Många luftburna föroreningar är skadliga för människors hälsa. En viktig del är att utsläppen 
av flyktiga organiska ämnen (VOC) ska minskat och halterna av partiklar i luften skall 
understiga gällande gränsvärden. 
 

Anläggningens ventilationsluft behandlas i en luktbehandlingsanläggning för att minimera 
luktolägenheter. 
 
Då den planerade biogasanläggningen kommer att lokaliseras utanför tätbebyggt område 
förekommer ingen risk för överträdande av gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
 

11.3 Bra naturlig försurning 
Regionala delmål: 

• Färre försurade vatten 
• Trendbrott för markförsurning 
• Minskade utsläpp av svaveldioxid 
• Minskade utsläpp av kväveoxider 
 

Försurning av mark och vattendrag beror till stor del på förbränning av fossila bränslen. Vid 
användning av biogas och dessutom minskade transporter minskar belastningen på naturen 
med de ovannämnda delmålen. 
 
Arbetsmaskiner och transporter ger upphov till utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid. 
Utsläppen blir lägre om moderna maskiner och miljödiesel används. 
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11.4 Giftfri miljö 
Inget farligt avfall hanteras i biogasanläggningen. Användning av giftiga ämnen kommer att 
undvikas men farligt avfall kan uppkomma vid underhåll av anläggningen. Det omhändertas 
då på ett säkert sätt för att sedan skickas vidare för exempelvis destruktion.  
 
Produktvalsprincipen ska tillämpas och genom egenkontrollprogram kommer det att 
finnas 
rutiner som bland annat har till syfte att se till att olämpliga kemikalier inte köps in och om 
möjligt byta ut befintliga kemikalier mot nya som är bättre ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. 
 
I Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om kadmium – ”Kadmiumhalten måste 
minska – för folkhälsans skull” (Rapport nr 1/11) diskuteras om det nationella 
gränsvärdet för kadmium i konstgödsel bör sänkas. SPCR 120:s styrgrupp för certifierad 
återvinning har beräknat att biogödsel som användes inom jordbruket år 2008 innehöll 
cirka 14,1 mg Cd/kg P. Det nationella gränsvärdet för kadmium i konstgödsel är idag 100 mg 
Cd/kg P. Biogödseln som kommer att produceras på biogasanläggningen kommer att 
innehålla kadmium som redan idag finns i samhällets kretslopp. Genom att gödsla med 
biogödsel tillförs inget nytt kadmium, vilket är fallet då konstgödsel används. Biogödseln 
avses att certifieras i enlighet med branschorganisationen Avfall Sveriges 
certifieringssystem för biogödsel, SPCR 120, och krav kommer att ställas på ingående 
råvaror i enlighet med detta. Certifieringen innebär ett systematiskt kvalitetsarbete för att 
dokumentera och förbättra biogödselns egenskaper. 
 

11.5 Ingen övergödning 
Regionala delmål: 

• Minskade utsläpp av fosforföreningar 
• Minskade utsläpp av fosforföreningar till havet 
• Minskade utsläpp av ammoniak 

 
Övergödning beror på oavsiktliga läckage av växtnäringsämnen till mark och vattendrag. 
Biogasanläggningen reducerar utsläpp av kväveoxider och ett återinförande som biogödsel på 
åkrarna påverkar de regionala delmålen 
 
Minskningen av kväveoxidutsläpp som följer av att biogas ersätter fossila bränslen leder även 
till minskat nedfall av kväve. 
 
För att lantbrukarna ska kunna anpassa näringsgivan av biogödsel till sin mark och gröda 
kommer en innehållsdeklaration att upprättas och regelbundet uppdateras. Vid 
användning inom lantbruket ska begränsningar enligt SJVFS 2004:62 för tillförsel av 
växtnäring och metaller, eller annan tillkommande eller aktualiserad lag eller föreskrift, 
tillämpas. 
 
 

11.6 Grundvatten av god kvalité 
Den planerade anläggningen har ingen påverkan på grundvattnet. 
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11.7 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Regionala delmål: 

• Minskade utsläpp av kväve 
• Minskade utsläpp av fosfor 
• Minskade utsläpp av syreförbrukande ämnen 
• God kunskap om marin miljö 
• Verka för god marin livsmiljö 
 

Biogasanläggningen med tillhörande reningsverk är direkt beroende av en god marin miljö för 
sin råvaruförsörjning. Utsläppen reduceras speciellt med avseende på syreförbrukande 
ämnen. 
 

11.8 Myllrande våtmarker 
Den finns inga våtmarker i anslutning till den planerade anläggningen. 
 

11.9 Ett rikt odlingslandskap 
Biogödseln som kommer från den planerade anläggningen kommer att tillföra ett flertal 
egenskaper som möjliggör ett rikt odlingslandskap. 
 

11.10 God bebyggd miljö 
Regionala delmål: 

• Placering för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla 
transporter 

• Planering för effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi 
• Minskar buller 
• Minskning av avfallsmängder 

 
Utvecklingen av Rena Havs biogasanläggning kommer att bidra till att planeringen av 
resurseffektiva transporter kommer att genomföras. Nyttjande av den förnybara energin inom 
området ger en effektiv energibalans. Verksamheten kommer att ge upphov till buller men 
följer Naturvårdsverkets riktlinjer. Verksamheten kan orsaka lukt vid vissa tillfällen men en 
rad åtgärder har satts in redan i projekteringsstadiet med erfarenhet från andra anläggningar.  
Biogasanläggningen kommer inte att producera stora mängder avfall utan kommer istället att 
ta emot större mängder biprodukter och avfall från annan verksamhet. 
 

11.11 Ett rikt växt- och djurliv. 

Rena Hav kommer att bidra till ett rikt växtliv på åkrar och samtidigt ge förutsättningar för 
ett rikt djurliv. 
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12 Driftstörning, olycksrisk och skyddsbedömning 
 
För att bedöma driftsstörningar och risk för olyckor har en generell riskutredning genomförts, 
se bilaga 6 till huvudansökan. I riskutredningen har riskscenarier, orsaker och konsekvenser 
identifierats, skyddsåtgärder föreslagits samt har konsekvens- och sannolikhetsnivåer 
uppskattats. Riskutredningen ger en bedömning av de största miljö- och säkerhetsriskerna 
med verksamheten. Hänsyn kommer att tas till dessa vid projekteringen. 
 

12.1 Driftsstörning 
De driftstörningar som kan uppstå, härrör främst till problem med teknisk utrustning, 
elförsörjning och uppvärmningssystemet. Generellt gäller att omfattande störningar i 
anläggningsdriften på biogasdelen kan medföra att buffertkapaciteten måste användas fullt ut, 
mottagning av nya substrat 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 men med efterrening på Rena Hav. Detta 
blir också aktuellt när hela anläggningen skall startas att en succesiv infasning får ske. I ett 
scenario med ett stort bortfall av biogasanläggningen kan slam köras med bil till andra 
externa biogasanläggningar vilket medför att driften skall kunna pågå på anslutna industrier. 
 

12.2 Olycksrisk 

12.2.1 Allmänna olycksrisker 
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. 
 

12.2.2 Gashantering 
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 brännbarhet (cirka 15 %) är det osannolikt att brand 
skulle kunna uppstå i denna blandning.   Gasen har direkt access till en fackla som kan 
användas vid behov. Gasen leds därefter vidare till en uppsamlingstank på 500 m³. Det 
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kommer således aldrig att hanteras mer än denna kvantitet samtidigt och den är inte 
uppgraderad. Från tanken leds gasen till förbränning vid kraftgenereringen (Motorerna). 
Brand- och explosionsrelaterade risker som kan uppstå i samband med gashanteringen 
kommer att behandlas mer ingående i byggnadslovsansökan samt när hanteringstillstånd 
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor söks. Anläggningen byggs enligt BGA12.  

13 Skyddsåtgärder 

13.1 Allmänna 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 gasföreståndarebehörighet kommer ständigt 
att finnas tillgänglig för anläggningen. Innan drifttagning av anläggningen kommer viss 
utrustning att täthetskontrolleras och trycktestas. 

13.2 Skyddsåtgärder för att förhindra smittspridning 
Anläggningens styrsystem kommer att skicka larm om hygieniseringen inte fungerar enligt 
avsikt. Om det skulle påvisas att hygieniseringsutrustningen inte fungerar tillfredsställande 
och provtagning bekräftar otillåtna bakterier i rötkamrarna kan dessa respektive in- och 
utlopp stängas och problemet åtgärdas med förnyad värmebehandling. 

13.3 Fysiska skyddsåtgärder på anläggningen 
Rötkammaren och efterrötkammaren kommer att vara försedda med säkerhetsventiler 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. Se också den 
tekniska beskrivningen bilaga 1B. 
 

13.4 Skyddsåtgärder för brandhantering 
Brandsläckningsutrustning kommer att finnas på anläggningen och utrustning kommer att 
väljas enligt gällande lagstiftning. Ett skyndsamt användande av släckningsutrustningen 
minskar effekten av skador vid brand. Jourhavande driftspersonal larmas via det 
överordnande styrsystemet och den kommunala räddningstjänsten kommer att ha god 
kännedom om biogasanläggningen. Gasföreståndaren lämnar tillstånd för utförande av heta 
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arbeten. Inom området är all rökning förbjuden. Rutiner för nödlägesberedskap kommer att 
upprättas. 
 

13.5 Egenkontroll 
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. 
 
Bolaget är villigt att som ”Frivilligt åtagande” följa Avfall Sveriges Rapport U2007:2. 

14 Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna 
En sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna för anläggande av ett nytt 
reningsverk med biogasanläggning ges i Tabell 25 nedan. 
 
 

Påverkan på miljö Förändring för sökt verksamhet jämfört med nuvarande 
verksamhet 

Lokalisering  

• Inga riksintressen för naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård 
berörs av lokaliseringen. 

 

• Fastigheten på Hagaberg ligger redan på ett industriområde som 
är ianspråktaget sedan länge för storskalig industri, främst 
fikberedning. Den planerade aktiviteten utgör ett sätt att 
omhänderta avfall från den befintliga verksamheten enligt ett 
kretsloppstänkande. 

 
• Avståndet från biogasanläggningen till närmaste bostadshus är 

cirka 300 meter, vilket bedöms vara skäligt. 

Energibalans  

• Energibehovet är cirka 13 % av den energimängd som den 
producerade biogasen innehåller. Jämfört med energibalanser 
för övriga biodrivmedel är biogasproduktion från organiskt 
avfall och organiska restprodukter energieffektivt. Resterande 
energi återföres till leverantörerna av substrat på området. 
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Kemikalier  

• En mindre mängd kemikalier kommer att hanteras och 
förbrukas på anläggningen. Hanteringen kan ske på ett säkert 
sätt utan inverkan på miljön. 

Transporter  

• Antalet tunga fordon till området kommer att minska vid normal 
verksamhet. 

 
• Energibehovet för transporter utgör cirka 3 % av anläggningens 

energiproduktion. 
 

• Alla lastbilstransporter kommer att ske via väg 174, vilken är väl 
anpassad för tung trafik samt har svängfiler i båda riktningar vid 
infarten/utfarten till den föreslagna lokaliseringen. En del 
transporter kan ske med båt. 

Utsläpp till luft  

• Utsläppen av växthusgaser minskar med 4 500 
ton CO2-ekvivalenter/år. 

 
• Utsläppen av kolväte, NOx, och partiklar minskar. 

Lukt  

• Viss lukt kommer att uppstå. Genom att utforma och hantera 
anläggningen efter bästa praxis kommer uppkomst av lukt att 
begränsas. Luktutredning med tillhörande 
spridningsberäkningar visar på en luktfri miljö vid närmast 
boende, under 99 % av tiden, då luktreducerande åtgärder 
vidtas. 

Utsläpp till vatten 
och mark 

 

• Spillvatten i processen leds åter in i biogasanläggningen.  
 

• Dagvatten från hus och tankar leds till reningsverket. 
 

• Reningsverket släpper ut syreförbrukande substans, kväve och 
fosfor till salthavet.  

Avfallshantering  

• Tillkommande mängder avfall är små. 

 
 
 



                                                       

 

93 

Bilaga 1 2014-12-22 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Buller  

• Ingen ökning av buller i närområdet. 

Hushållning med 
naturresurser 

 

• Minskning av behovet av fossila energislag och konstgödsel 
genom produktion av förnybar energi och biogödsel genom att 
nyttiggöra organiska material. 

Hälsa  

• Utsläppen av kolväte, NOx, och partiklar minskar när 
producerad biogas ersätter el och olja som bränsle i 
industrierna. 

Riksintressen, 
naturvård, 
friluftsliv, 
landskapsbild 

 

• Ingen påverkan på riksintressen för naturvård, friluftsliv och 
kulturmiljövård. 

 
• Den planerade anläggningen placeras på ett befintligt 

industriområde och kommer inte att förändra 
landskapsbilden nämnvärt. 

Risker och 
nödlägen 

 

• Vid driftstörningar, där metan läcker ut i sådan omfattning att 
risk för brand uppstår, ska anläggningens övervakningsprogram 
larma så att åtgärder för att stoppa läckaget snabbt kan sättas in. 

 

Tabell 25: Sammanfattning av mi l jökonsekvenser
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