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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 på Hagabergs industriområde i Kungshamn, Sotenäs Kommun. 
Anläggningen kommer att i första hand ta hand om avfall (substrat) från 
fiskberedningsindustrin (Orkla Foods och Leröy Smögen Seafood och i ett senare skede från 
Domstein Foods AB) i Kungshamn och eventuellt andra externa material från annan 
fiskberedningsindustri. 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 5 000 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. 
 

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. 
 
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. 
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. 
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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. 
7. Hagabergs industriområde kommer att bebyggas med annan industri. 
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2 Planförslagets syfte och huvuddrag 

2.1 Syfte 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att uppföra ett reningsverk tillsammans 
med en biogasanläggning i anslutning till fiskberedningsindustrierna Orkla och Leröy, inom 
de befintliga industriområdena Hagaberg och Ödegården i Kungshamn, Sotenäs kommun. 
Planområdet är beläget inom Hagabergs industriområde, väster om Dinglevägen (väg 174) 
mellan Väjern och Kungshamn i Sotenäs Kommun. Det föreslagna planområdet ligger mellan 
Orklas och Leröys anläggningar och avgränsningen för området följer i norr fastighetsgränsen 
mot Leröy, och i öster gällande detaljplanegräns mot Dinglevägen. I väster följer planområdet 
en tänkt förlängning av den västra plangränsen för Leröys detaljplan. Mot Orklas anläggning 
följer planområdet gällande egenskapsgränser. 
Området omfattar drygt 4 ha, varav ca 0,8 ha utgör vattenområde. 
 

 
Figur 1.  Planerat planområde och den närmaste omgivningen. Planområdets gräns är markerad med svart streckad linje. 

 
Det befintliga verksamhetsområdet Hagaberg redovisas i ÖP 2010 som en del i ett större 
område för utveckling av industriell/storskalig verksamhet med behov av vattenanknytning, 
”Ödegården U10”. Enligt rekommendationerna om Miljöskydd, Hälsa och Säkerhet ska 
storskalig verksamhet och/eller verksamhet med behov av närhet till vatten i huvudsak 
lokaliseras till Ödegården. 
 
Översiktsplanen pekar också ut industriområdet Hagaberg/Ödegården med omgivning som 
en befintlig störningszon för lukt och buller. 
 
Öster om Ödegården finns ett utvecklingsområde för boende benämnt U11 Förålarna. Detta 
kommer inte att exploateras på kort sikt. 
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Planområdet, förutom västra delarna, är detaljplanelagt och omfattas av Detaljplan för 
Kungshamn, industriområde vid Hagaberg, laga kraft 1995-10-03 (1427- P95/9). Detaljplanen 
medger icke störande verksamheter för konservindustri. En stor del av föreslaget 
planområde utgörs i gällande detaljplan av prickmark som inte får bebyggas. Planens 
genomförandetid har gått ut. 
Västra delen av planområdet, strand- och vattenområde, är inte detaljplanelagt. 
 
I norr gränsar planområdet till Detaljplan för del av Vägga 2:262 m.fl., laga kraft 2005-02-25 
(1427-P63) samt Detaljplan för Leröy Smögen Seafood AB Vägga 2:427 m.fl., laga kraft 2010-
07-21 (1427-P103). Planerna medger icke störande, industriell verksamhet med behov av 
vattennära läge, samt icke störande småindustri och hantverk. 
 
För Ödegården, norr om planområdet, pågår upprättande av detaljplan för industri 
(Detaljplan för Ödegården 1:9 m.fl.). 

2.2 Planens innehåll 
Hagaberg är ett utbyggt industriområde avsett för storskalig verksamhet med behov av 
vattenanknytning. Planarbete pågår för att möjliggöra utvidgning av industriområdet mot 
norr. Det område som är aktuellt för uppförande av en biogasanläggning omfattas av en 
detaljplan från 1995 och är planlagt för konservindustri. Området utgörs till stor del av så 
kallad prickmark, som inte får bebyggas. Rena Hav har därför ansökt om att pröva möjligheten 
för aktuell anläggning i en ny detaljplan. Delar av det aktuella området omfattas av 
strandskydd. 
 
I Översiktsplanen ÖP 2010 är industriområdet Hagaberg med omgivning utpekat som en 
befintlig störningszon för lukt. Den planerade biogasanläggningen inom planområdet kan 
främst medföra störning i form av lukt. Det är en störning som till viss del finns redan idag med 
pågående verksamheter inom industriområdet. I Sverige finns idag inga lagreglerade 
skyddsavstånd avseende lukt. 
 
Boverket allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för arbete” anger inga specifika riktvärden för 
skyddsavstånd mellan biogasanläggningar och bostadshus. 
 
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". 
 
Utformning av behandlingsprocess och hanteringsmetoder påverkar bildning och spridning 
av lukt och andra utsläpp i hög grad. Vid sluten hantering och effektiv frånluftsbehandling kan 
ett kortare säkerhetsavstånd än 500 m övervägas enligt de allmänna råden.  
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2.3 Planförutsättningar 
Hagaberg ligger i området benämnt U10 Ödegården i ÖP 2010. 
Området är avsett för storskalig industriell verksamhet. 
 

 
Figur 2.  Utdrag ur ÖP2010 
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3 Nulägesbeskrivning 
 
Allmänt 
Den östra delen av planområdet utgöres av en plansprängd platå med bergbotten. Medan den 
västra delen av planområdet är en slänt med utfyllnad av sten på berg. Här har lastning av 
sten på pråm förekommit, vid en brygga som finns kvar, då området åt öster sprängdes ut. 
Figur 3 visar området sett från väster. 
 
Föroreningar i mark och grundvatten 
Inga kända föroreningar finns i mark och grundvatten där verksamheten planeras. 
 
Hur används området idag 
På den östra delen förekommer tillfällig uppställning av lastbilar. På den västra delen är det 
ingen användning utöver viss lagring av sten. 
 
Information om tidigare användning av området 
Den östra delen är utsprängd för några år sedan. Här har ingen verksamhet bedrivits på detta 
plan. Långt tillbaks förekom stenhuggeriverksamhet ca 12 – 15 meter ovan befintlig markyta. 
 
Den västra delen har varit oanvänd fram till dess utlastning av sten på pråmar startade då 
den östra delen sprängdes. 
 
Mark och grundvattenmätningar i området 
Inga kända mätningar finns och det har heller ej ansetts nödvändigt då området i princip ej 
använts. 
 
Förväntad framtida användning 
Oavsett Rena Havs planerade anläggningar är det troligt att delen åt väster kommer att tas i 
anspråk för ett reningsverk då fiskberedningsindustrin behöver öka sin reningskapacitet. 
Området åt öster som idag är utsprängt kommer sannolikt att bebyggas med ytterligare 
industri eller ianspråktas som uppställningsytor. 
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4 Miljöförhållanden 

4.1 Förhållanden i och runt planområdet 
Anläggningen placeras på ett industriområde som är avsett för storskalig verksamhet enligt 
ÖP 2010. Processreningsverk och biogasanläggning kan ses som en nyetablering men 
funktionellt 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 drygt 500 meter i den 
förhärskande vindriktningen. Däremot finns en handfull bostäder i närheten av anläggningen 
men ej i den förhärskande vindriktningen (sydväst). Avstånd till närmaste bostad utgör ca 
300 meter från den föreslagna punkt där samlat utsläpp av renad ventilationsluft och andra 
eventuellt luktande ämne kommer att förekomma. 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 och 3:6, 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 när 
inversion förekommer. Anläggningen är placerad mitt emellan de två stora avnämnarna av 
substrat, Orkla och Leröy. Här finns också reningsverk, befintliga tankar och reningssteg som 
kommer att användas i den nya processen. Dessutom finns en hamnmöjlighet på området. 
Kommunen bedömer denna viktig för en framtida möjlighet till stenutlastning. 
 
 

 
Figur 3. Industriområdet Hagaberg/Ödegården sett från väster. 
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Figur 4. Industriområdet Hagaberg/Ödegården sett från norr. 

 
Figur5. Industriområdet Hagaberg/Ödegården sett från nordost. 
 
 
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. 
 
Byggnationen är förlagd till höjder som överstiger 3,5 meter över havsnivån. Enda undantag 
är den planerade kajen. 
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Figur 6.  Området sett från luften. 

 
På de två angränsande fastigheterna finns dels Orkla Foods Livsmedelsanläggning och Leröy 
Smögen Seafoods Livsmedelsanläggning. Åt norr finns dessutom en fettåtervinnings-
anläggning, Hoglins Recycling AB. Åt väster har vi havet och åt öster finns ett större berg 
(bergvägg) som gränsar mot några få hus. I figur 5, visas avståndet till bebyggelse. 
 
Här finns ett område planerat för bostäder och kontor i översiktsplanen (ÖP2010) kallat U11.  
En fråga bör ställas och det är vilket avstånd ett nytt bostadsområde skall planeras i 
förhållande till den industriella verksamheten. Biogasanläggningen har ett 
ventilationsutsläpp dit all lukt samlas och renas innan utsläpp. Utsläppspunkten (skorstenen) 
är planerad så att den skall komma så långt ifrån utredningsområdet U 11 Förålarna som 
möjligt..   
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Figur 7.  Varje ring utgör 100 meter. Det nya planerade bostadsområdet (U11) i ÖP2010 ligger på 400 meter från det planerade 
reningsverket och biogasanläggningens centrala utsläppspunkt men 200 meter från närmsta 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 en högspänningsledning på 40 kV som matar industri och tätort. 
 
Avståndet till den samlade bebyggelsen i tätorten Väjern åt nordost är ca 600 meter. 
Gångbana finns utmed väg 174. 
 
I samband med att detaljplanen omarbetas föreslås att strandskyddet upphävs för den del av 
kvartersmarken som omfattas av strandskydd samt för det vattenområde som får överbyggas 
med kaj, där särskilda skäl anses råda för att upphäva strandskyddet, figur 10. Strandskyddet 
i dess nuvarande form hindrar möjligheterna att bygga ett bättre reningsverk för att rena 
processavloppsvattnet från fiskberedningsindustrin samtidigt som avfallet från denna 
industri kan återanvändas i ett miljösmart krettsloppssamhälle. Reningsverket ger sedan 
möjligheter till en ytterligare marin näringslivsutveckling som t.ex. marin bioteknologi. 
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Figur 8. Gällande strandskydd (blå linje) i anslutning till planområdet (svart linje) 

 

4.2 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 9, kommer även att användas för biogasanläggningen. Vägen byggs ut med GC-väg norr 
om Väjerns samhälle. Se 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/138516/arbetsplan_miljokonsekvensbeskrivning_vag_174_gang_och_cyk
elvag_vajern_solviks_camping.pdf 

 

 
Figur 9.  Avfart väg 174 
  

Gräns för strandskydd 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/138516/arbetsplan_miljokonsekvensbeskrivning_vag_174_gang_och_cykelvag_vajern_solviks_camping.pdf
http://www.trafikverket.se/PageFiles/138516/arbetsplan_miljokonsekvensbeskrivning_vag_174_gang_och_cykelvag_vajern_solviks_camping.pdf
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4.3 Brygga 
I västra delen av planområdet finns en gammal brygga som har använts för utlastning av sten. 
Relativt stora pråmar har bogserats in till brygga. I framtiden planeras en förbättrad brygga 
på samma plats som tidigare. Bryggan kommer även att kunna användas för stenutlastning. 
 
En marinbiologisk undersökning av seende förekomst och status av ålgräs har genomförts i 
grundområdet utanför planområdet. Se Rapport 776, Hydrogis AB, 2015-08-27. Av rapporten 
framgår att det inte finns någon förekomst av ålgräs inom planområdet. I sundet sydväst om 
planområdet finns ett grundområde med vegetation av ålgräs. Ålgräsets utbredning framgår 
av kartbild. Ålgräsvegetationen sydväst om planområdet påverkas inte av planens 
genomförande.  
 
 

 
 
Figur 10.  Utbredning av vegetation med ålgräs och snärjtång (röd linje) sydväst om planområdet. Planområdet är markerad med 
vit streckad linje. Utdrag ur Marinbiologisk undersökning, Ålgräsvegetation vid Hagaberg. Rapport 776, Hydrogis AB, 2015-08-27 
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5 Befintlig miljö – Skydd av naturen 
 
Miljöbalkens syfte är att framförallt skydda människors hälsa och miljön, värdefulla natur- 
och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden. Miljöbalkens regler skall också trygga en 
god hushållning med mark- och vattenresurser och främja hushållning med råvaror, material 
och energi.   
 
Planområdet är redan detaljplanelagt för industri. Viss strandskydd finns idag. 
 
Friluftslivet och turismen 
Friluftslivet, främst det rörliga, och turismen är en viktig del som riksintresse i kommunen. 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. 

Nationalpark 

Ingen nationalpark finns i omgivningen. 
 

Naturreservat 
Platsen för den aktuella verksamheten ligger inte i ett område med särskilt angivet 
naturvärde. Närmaste Natura 2000-område är ca 4 km bort på Ramsvikslandet, nordväst om 
detaljplaneområdet. 
 
Kulturreservat 
Inget kulturreservat eller fornlämningar finns inom planområdet. Däremot är platser på en 
dryg kilometers avstånd i centrala Kungshamn områden för kulturminnesvård. 
 
Naturminne 
Inga naturminne finns inom området.  
 
Biotopskyddsområde 
Detaljplanen ligger inte i ett område med biotopskydd. 
 
Djur- och växtskyddsområde 
Yrkesfisket är av riksintresse där det är viktigt att bevara grundbottnar. 
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Strandskyddsområde 
Inom planområdet finns visst strandskydd idag. Söder om området är det upphävt. Den 
planerade industriverksamheten kräver inhägnad av området varför strandskyddet planeras 
att upphävas. 
 
Miljöriskområde 
Området är ej avsatt för miljöskydd och det planeras ej heller att avsättas för detta. 
 

Vattenskyddsområde 
Plats för sökt verksamhet ligger inte i eller i direkt närhet till vattentäkt eller 
vattenskyddsområde. 
 
Marinvetenskaplig forskning 
Det är ej aktuellt med någon marinvetenskaplig forskning inom området. 
 
Interimistiskt förbud 
Inga interimistiska förbud är aktuella. 
 
Intresseprövning 
Intresse som hänförs till olika skyddsbestämmelser kommer att tillgodoses. 
 
Särskilt skyddade områden 
Inget aktuellt område som är särskilt skyddat finns i anslutning till detaljplanen. 
 
Ordningsföreskrifter 
Införs om det skulle visa sig tillämpbart men bedöms ej så i nuvarande omfattning av 
detaljplanen. 
 
Skydd av områden i Sveriges ekonomiska zon. 

Detta berör ej detaljplanen. 
 

Hushållningsbestämmelser med mark och vattenområden 
Planområdet berörs inte av något riksintresse. 
 

Särskilda hushållningsbestämmelser  
Planområdet ligger inte i zonen som omfattas av de särskilda hushållningsbestämmelserna. 
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6 Miljökvalitetsmål 
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. 
 
Sotenäs kommun bedriver ett aktivt miljömålsarbete som åskådligöres i figur 12. 
 

 

 
 
Figur12.  Sotenäs kommuns handlingsplan för miljömålsarbete. 
 
 

Den planerade verksamheten inom detaljplanerområdet bedöms ha följande inverkan på våra 
16 miljömål, se Tabell 1 nedan. 
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    Direkt 

påverkan 
Indirekt 
påverkan 

Ingen 
påverkan 

1 Begränsad klimatpåverkan  X      

2 Frisk luft  X      

3 Bara 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 1. Överensstämmelse med miljömålen 
 

6.1 Begränsad klimatpåverkan 
Regionala delmål: 

 Minskade utsläpp av växthusgaser (2020) 
 Ökad andel förnybar energi 

 
Då biogasen i den planerade anläggningen ersätter annan energi påverkas de regionala 
delmålen positivt. Dessutom minskar transporterna som använder fossilt bränsle även om 
substrat tillförs anläggningen från externa företag i Bohuslän. I den mån båttransporter kan 
ordnas bli det en betydande minskning. 
 
Den planerade anläggningen beräknas ge en minskning av ca 4.500 ton CO2-ekvivalenter som 
motsvarar ca 6 % av utsläppen i Sotenäs kommun. 
 
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 
växthusgaser från dessa verksamheter ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
lägre jämfört med 1990 års nivå. 
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6.2 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 än vid eldning med fossila bränslen som olja eller gasol. 
 
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 minska och halterna av partiklar i luften ska 
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. 

6.3 Bara 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. 
 
Arbetsmaskiner och transporter ger upphov till utsläpp av kväveoxider och 
svaveldioxid. Utsläppen blir lägre om moderna maskiner och miljödiesel används. 

6.4 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.  
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Produktvalsprincipen1 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” (Rappört 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. 

6.5 Ingen övergödning 
Regionala delmål: 

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

 
Övergödning beror på läckage av växtnäringsämnen till mark och vattendrag. 
Biogasanläggningen reducerar utsläpp av kväveoxider och ett återinförande som biogödsel på 
åkrarna påverkar de regionala delmålen. 
 
Reningen av processavloppet kommer att få en betydande förbättring samtidigt som 
belastningen minskar på kommunens reningsverk. 
 
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. 

6.6 Grundvatten av god kvalité 
Den planerade anläggningen har ingen påverkan på grundvattnet. 
 

  

                                                       
1 Produktvalsprincipen innebär att produkter och ämnen byts ut mot miljövänligare alternativ. 
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6.7 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 
 

Det planerade reningsverket med tillhörande biogasanläggningen är direkt beroende av en 
god marin miljö för sin råvaruförsörjning. Utsläppen reduceras speciellt med avseende på 
syreförbrukande ämnen. 
 
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. 

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

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

6.10 God bebyggd miljö 
Regionala delmål: 

 Placering för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla 
transporter 

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

 
Utvecklingen av den planerade biogasanläggning kommer att bidra till att planeringen av 
resurseffektiva transporter genomförs. 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. 

6.11 Ett rikt växt- och djurliv. 
Rena Hav kommer att bidra till ett rikt växtliv på åkrar och samtidigt ge förutsättningar för ett 
rikt djurliv både på mark och i havet. 
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7 Betydande miljöpåverkan 
Nedan sammanfattas den miljöpåverkan som kan antas uppkomma på grund av den 
planerade verksamheten inom industriområdet. 

7.1 Biologisk mångfald  
Den biologiska mångfalden kommer inte att påverkas i omgivningen eller på det aktuella 
området. Däremot kommer den producerade biogödseln att bidra till ett ekologiskt hållbart 
jordbruk i regionen. 
 

7.2 Befolkningens påverkan 
I normalfallet kommer befolkningen ej att påverkas av de planerade anläggningarna. 
Den huvudsakliga påverkan som kan ske kan vara genom buller eller lukt. 
 
Buller 
Under perioden när anläggningen byggs kommer visst buller att uppstå. Vid drift av 
anläggningen 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. 
 
Verksamheten kommer att följa Naturvårdsverkets vägledning. 
Buller från verksamheten skall begränsas så att det som riktvärde2 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 
 
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. 
  

                                                       
2 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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Utsläpp till luft 
Störst inverkan har biogasen då den ersätter eldningsolja.  I det aktuella fallet blir det en mix 
av olja och el. En kodioxidminskning av närmare 4.500 ton per år kan förväntas av den 
planerade anläggningen vilket motsvarar en sänkning av utsläppen i kommunen med ca 6 %. 
 
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 samt en 
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 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. 
 
Lukt 
Behandling av organiskt material ger alltid upphov till viss lukt. Reningsverk och 
biogasanläggning planeras 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 

 
Inom EU tas så kallade BAT Reference Döcuments” (”BREF”) fram vilka beskriver vad som 
anses vara bästa tillgängliga teknik inom området vid publiceringstillfället. För 
biogasanläggningar är BREF- dokumentet för Avfallshanteringsindustrin3(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. I november 2014 
lämnade Svenskt Gastekniskt Center en rapport 4 om eventuella luktproblem vid 43 svenska 

                                                       
3 European Commission Integrated Pollution and Prevention Control. Reference Document on Best Available     
 Techniques for the Waste Treatment Industries. August 2006. 
4 Svenskt Gastekniskt Center, Rapport 2014:298, Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i   
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anläggningar. Denna visar på förhållandevis få klagomål när anläggningen är väl konstruerad 
och välskött. 
 
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. Här kan påpekas att även det 
planerade 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 ”mödell”5 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 14). 
 
Ur den luktspridningsutredningen som gjorts 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. 

                                                                                                                                                                                   
   Sverige. 
5 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 13.  Luktspridning idag 

 
Nedanstående bild visar situationen efter tillkomst av biogasanläggningen. 
 

 
 
Figur 14. Luktspridning med reningsverk och biogasanläggning. 
 
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 
någön lukt från verksamheten under 99 % av tiden. Linjen 1 representerar ”lukttröskeln” 
 
Röd markering visar den luktzon som ligger i ÖP2010. 
 

 
 
Figur 15.  Luktspridningsberäkningar från enbart tillkommande verksamhet ( 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.  
 
Konsekvenser och bedömning för lukt 
En biogasanläggning kan ge upphov till viss lukt. Genom att utforma och hantera 
anläggningen efter bästa praxis kommer uppkomst av lukt bli begränsad. 
Spridningsberäkningar visar på en luktfri miljö (<0,5 OUE/m3) vid närmast boende under 99 
% av tiden, då erforderliga luktreduceringsåtgärder vidtas. 
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Vindriktning  
Nedanstående figur visar dominerande vindriktning i form av en vindros för Kungshamn 
2012.  
 

  
Figur 16. Vindros 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. 
Avståndet 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. 
 
Konsekvenser och bedömning 
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, planeras att en luktpanel av närboende tillsätts, vilket 
har gjorts på andra håll. Om det konstateras luktolägenheter skall åtgärder vidtas för att 
luktolägenheterna skall upphöra. 
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7.3 Människors hälsa 
Människors hälsa påverkas lite av den planerade anläggningen. Främst kan det vara buller 
eller vid något tillfälle, lukt, som upplevs störande.  
 
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. 
 

Konsekvenser vid en allvarlig driftstörning 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. 

7.4 Djur- och växtliv 
Djur- och växtlivet i omgivningen påverkas lite av den planerade anläggningen. Däremot finns 
i biogödseln, som kommer ur processen, all den näring som förts in i biogasanläggningen via 
de råvaror som tillsatts. Biogödseln innehåller kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) samt  
även kol som bidrar till att halten organiskt material i jorden ökar, och jordens kvalitet 
förbättras. För att säkerställa kontinuerlig produktion av biogas kommer biogasanlägg-
ningen att arbeta strategiskt och långsiktigt med återföring av biogödsel till kretsloppet. 
 

En smärre påverkan på ålgräs kan ske nordväst om den tilltänkta brygga om denna förekomst 
skulle bekräftas. 
 

Biogödseln från den föreslagna anläggningen avses att certifieras i enlighet med 
certifieringssystemet SPCR 120 - Certifierad återvinning, eller motsvarande, och kommer 
därmed följa systemets certifieringsregler6. Dessutom planeras det att KRAV-certifieras. 
Leveranserna av biogödsel åtföljas av ett dokument benämnt ”Råd och anvisningar för 
användning av biögödsel”. I dokumentet skall följande ingå: 
 

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. 
 

                                                       
6 Certifieringsregler för biogödsel, SPCR 120, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Certifiering SPCR 
120version 2013. 
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Det finns 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. 

7.5 Mark 
Djur- och växtlivet i omgivningen påverkas lite av den planerade anläggningen. Däremot finns 
i biogödseln en mängd näringsämnen som kommer att tillföras det regionala jordbruket. 
Marken inom området utgöres av berg som till största delen redan är utsprängd. 

7.6 Landskap 
Landskapsbilden påverkas ej i större grad. Figurerna 3 – 5 visar att anläggningen kommer att 
likna existerande industribebyggelse. Figur 2 är tagen från väster och det är huvudsakligen 
härifrån den kommer att synas. De övriga bilderna är från norr och nordost visar på en liten 
påverkan. 

7.7 Utsläpp till havet 
Huvudsakliga utsläpp till mark är väderrelaterat dagvatten som kommer att avledas till 
salthavet. Här kan i någon mån även uppstå mindre föroreningar från trafik. Ett program för 
omhändertagande av dagvatten kommer att upprättas. 
 
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. 
 
Situationen före reningsverket och biogasanläggningens tillkomst innebär att slam, 
moderlakar och fiskrester transporteras bort och omhändertas externt. Efter 
tillkomsten av anläggningarna renas dessa substratströmmar och processvattnet i det 
interna reningsverket och biogasanläggningen.  
 
Reningsverket är dimensionerat för att klara följande reduktionsgrader: 
TOC, BOD7  95% 
Fosfor  95% 
Kväve  86% 
 
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. 
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) 
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 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 på en förbättring av vattenkvalitén. 
 

 
Figur 17. Statusklassning av näringsämnen totalt. Klassningen bygger på medelvärden för perioden 2011-2013. 
 

Av figuren framgår att en mycket god förbättring inträtt sedan 2009. Klassningen är numera 
”Hög status” hös Böhuskustens Vattenvårds Förbund vilket är bättre än förväntat år 2021 
enligt Länsstyrelsen där ”Göd status” är föreslaget söm mål. 

7.8 Avfall 
Från anläggningen kommer verksamhetsavfall att uppstå. Främst avser det förpackningar 
från paketerade substrat som på anläggningen i framtiden kan komma att brytas och 
komprimeras. 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 kommer att hanteras enligt gällande lag. 
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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. 

7.9 Tillgänglighet 
Strandskyddet syftar bland annat till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden. 
 
Området är idag till största del ianspråktaget för industriverksamhet vilket har medfört att 
allmänheten inte har tillgång till strandområdet. Strandzonen är inte planlagd men utgör en 
del av det större, och delvis inhägnade, industriområdet. Planområdet kommer att inhägnas 
och det kommer förekomma tunga transporter vilket innebär att det ur säkerhetssynpunkt 
inte är lämpligt att tillåta andra än verksamhetsutövare inom området. För att uppnå ett 
funktionellt och flexibelt industriområde är det avgörande att strand¬skyddet upphävs inom 
planlagd kvartersmark så att de rättigheter planen medger fullt ut kan nyttjas av 
verksamhets¬utövarna. 
 
En fri passage längs stranden varken finns eller planeras, detta med hänsyn till den planerade 
anläggningens funktion och då det av säkerhetsskäl inte är lämpligt för allmänheten att vistas 
i området. Allmänhetens tillgång till strandzonen förändras dock inte i jämförelse med idag. 
 
Det finns flera närliggande öar, kust – och strandområden erbjuder goda möjligheter för 
allmänheten att fritt röra sig i strandzonen. 

7.10 Hushållning med naturresurserna 
Verksamheten innebär att både kol och näringsämnen från fasta och flytande organiska 
material från fiskesektorn, industrier och f iske 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. 

7.11 Inbördes förhållande mellan miljöaspekter 
Den viktigaste miljöaspekten för befolkningen utgörs av att anläggningen ej skall lukta. 
Samhällsmässigt är den viktigaste aspekten ett kretsloppssamhälle som ger möjlighet för den 
existerande fiskberedningsindustrin att driva en långsiktig hållbar verksamhet samt att 
kunna expandera denna. 
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8 Åtgärder för att förebygga betydande miljöpåverkan samt 
sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser 

 
Följande åtgärder kommer att företas för att minska miljöpåverkan från reningsverk och 
biogasanläggning: 

 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. 
 
För att bedöma driftsstörningar och risk för olyckor har en generell riskutredning genomförts 
Riskutredningen ger en bedömning av de största miljö- och säkerhetsriskerna med 
verksamheten. Hänsyn kommer att tas till dessa vid projekteringen. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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 
kommer således aldrig att hanteras mer än denna kvantitet samtidigt och den är inte 
uppgraderad. Från tanken leds gasen till förbränning vid kraftgenereringen (Motorerna). 
Anläggningen byggs enligt BGA12 7. 
 
En sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna för anläggande av ett nytt 
reningsverk med biogasanläggning ges i Tabell 2 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 återförs till leverantörerna av substrat på området. 

Kemikalier  

 En mindre mängd kemikalier kommer att hanteras och 

förbrukas på anläggningen. Hanteringen kan ske på ett säkert 

sätt utan inverkan på miljön. 

                                                       
7 Biogasanvisningarna från Biogas Sverige. Se även Rapport U2012:17, Skyddsavstånd inom biogasanläggningar. 
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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. 

Buller  

 Ingen ökning av buller i närområdet. 
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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 

Tillgänglighet 

 

 Ingen påverkan på riksintressen för naturvård, friluftsliv och 

kulturmiljövård. 

 

 Den planerade anläggningen placeras på ett befintligt 

industriområde och kommer inte att förändra 

landskapsbilden nämnvärt. 

 

 Allmänhetens tillgång till strandzonen förändras inte 

jämfört med idag 

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 2. Sammanfattning av miljökonsekvenser   



                                                                                                   

36 
                                                                                      2015-10-05, justerad 2015-11-18 

 

                                    
CAMPARUS AB 

9 Uppföljning och övervakning av miljöpåverkan 

9.1 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. 
 
Bölaget är villigt att söm ”Frivilligt åtagande” följa Avfall Sveriges Rapport U2007:2. 

9.2 Risker och Nödlägen  
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 
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. 
 
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 
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säkra en god utrötning. Om materialet ändå inte skulle anses färdigrötat kan detta 
återföras till rötkammaren exempelvis via mottagningstanken. 
 
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. 
 
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. 

9.3 Skyddsåtgärder för att förhindra smittspridning i biogödsel 
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. 

9.4 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. 
Överskotts gas 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.  

9.5 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 
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kännedom om biogasanläggningen. Gasföreståndaren lämnar tillstånd för utförande av heta 
arbeten. Inom området är all rökning förbjuden. Rutiner för nödlägesberedskap kommer att 
upprättas. 
 


