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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte
För Ellös avloppsreningsverk (reningsverk) finns ett beslut att resthalten av totalkväve i
det samlade utsläppet från reningsverket inte får överskrida 15 mg/l totalkväve efter den
1 januari 2025. För att klara ett kvävekrav på 15 mg/l behöver reningsverket byggas ut för
kväverening.
I VA-plan 2017 1 har Orust kommun slagit fast hur de allmänna VA-anläggningarna i
kommunen ska se ut 2035. VA-planen är politiskt fastställd. För att få bästa möjliga
kostnadseffektivitet, möta framtida behov vid ny exploatering och utbyggnad av planer,
samt få en bättre lösning ur miljösynpunkt planeras ombyggnad och utbyggnad av hela
VA-systemet på Orust. Efter om-och utbyggnad kommer Orusts allmänna VA-anläggningar att bestå av ett vattenverk (med utbyggt ledningsnät och pumpstationer som har
kompletterats med en reservvattenförsörjning från Uddevalla kommun) och ett reningsverk (Ellös reningsverk) har byggts ut med kapacitet för att rena avloppet från hela
upptagningsområdet.) Sex av sju reningsverk har då lagts ner och ersatts av ledningssystem och pumpstationer som pumpar allt avlopp till det kvarvarande reningsverket i
Ellös. Ellös reningsverk har även kompletterats med kväverening.
Av VA-planen framgår att kommunens samlade avloppsvatten kommer att tas omhand
och behandlas vid Ellös reningsverk som måste byggas om för att kunna ta emot och
behandla en mycket större mängd vatten. Behandlingen kommer även att kompletteras
för kväverening.

1.2

Avgränsningar
Tillståndsprövningen omfattar prövning av en utbyggnad av Ellös reningsverk för att
kunna behandla Orust kommuns insamlade avloppsvatten. Idag finns sju reningsverk i
kommunen och de ska som beskrivits ovan centraliseras till ett reningsverk.
Geografiska avgränsningen avser Orust kommun och de avloppsvatten som samlas in
inom kommungränsen.
Huvudalternativet i ansökningshandlingarna kommer vara baserat på en utbyggnad av
Ellös reningsverk men även de effekter som blir när de andra reningsverken inom
kommunen avvecklas kommer att belysas.
Den till ansökan kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att fokusera på
reningsverkets påverkan på omgivningen i form av utsläpp till recipienten, luft och lukt
samt buller från verksamheten och tillhörande transporter.

1

VA – plan 2017, Vatten- och avloppsplan för Orust kommun ver 2017 05 02
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1.3

Samrådsprocessen
Ett undersökningssamråd enligt kap. 6 24 § första stycket 2 i miljöbalken har inte skett
utan ett avgränsningssamråd avses att genomföras med länsstyrelsen m.fl. eftersom
planerad verksamhet kan antas ha en betydande miljöpåverkan.
Orust kommun avser att samråda med berörda myndigheter, närboende, närliggande
verksamheter, ideella organisationer samt allmänheten som kan antas bli berörda av den
planerade verksamheten. Denna del av samrådsprocessen fastställs i samråd med
länsstyrelsen.

2

Administrativa uppgifter
Anläggning:

Ellös avloppsreningsverk, Orust kommun, 1421-1110

Fastighetsbeteckning:

Morlanda - Slätthult 1:33

Verksamhetskod:

90.10
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än
2 000 personekvivalenter (pe) eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än
2 000 pe.

Tillståndsmyndighet:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Verksamhetsutövare:

Orust kommun

Besöksadress:

Trollevik, 474 93 Ellös

Kontaktperson:

Tony Karlsson

E-post:

tony.karlsson@orust.se

Telefon:

0304 – 34 43 81
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3

Lokalisering och omgivningsbeskrivning

3.1

Lokalisering
Ellös reningsverk ligger vid Trollevik, ca 700 m nordost om Ellös samhälle, på fastigheten
Morlanda - Slätthult 1:33, se Figur 1. Närmaste bostäder är fritidshus, ca 250 m söder
och öster om reningsverket. Söder om reningsverket, i norra kanten av samhället ligger
en fiskindustri vars processvatten behandlas vid Ellös reningsverk. De skyddsvärda
miljöer som finns i omgivningen runt reningsverket beskrivs i avsnitt 5.

Figur 1: Översiktskarta över området omkring Ellös reningsverk. Karta från Länsstyrelsens
informationskarta

3.2

Planförhållanden

3.2.1 Översiktsplan
Kommunens nu gällande översiktsplan (ÖP) antogs av kommunfullmäktige 2009-11-12
och vann laga kraft 2010-04-12.
I ÖP redovisas ett utredningsområde för hamn och verksamheter på mark som gränsar till
Ellös reningsverk. Ett område för småindustri och serviceverksamhet planeras ca 100 m
söder om reningsverket och ett område för bostäder planeras ca 400 m söder om
reningsverket, se Figur 2.
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Figur 2: Kommunens intentioner för området runt Ellös reningsverk enligt gällande översiktsplan.
Källa Översiktsplan 2009.
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I översiktsplanen rekommenderas att reningsverken i Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand ska ersättas av ett nytt gemensamt reningsverk för sydvästra Orust så snart det
finns ekonomiskt utrymme. Denna rekommendation har omprövats och enligt gällande
VA-plan ska avloppsvattnet från Mollösund, Barrevik och Hälleviksstrand pumpas till Ellös
för behandling i Ellös reningsverk. Till Ellös reningsverk kommer även avloppsvatten från
Svanesunds, Tuveviks och Varekils reningsverk att ledas.
3.2.2 Detaljplan
Ellös reningsverk ligger inte inom detaljplanelagt område. Bedömning är att det inte krävs
detaljplan för om och tillbyggnad av Ellös reningsverk.
3.2.3 Strandskydd

Figur 3:Strandskydd kring reningsverk et. Källa: Länsstyrelsens Informationskarta.

Runt reningsverket råder generellt strandskydd, se Figur 3. Vid ombyggnad av reningsverket kommer hänsyn tas till skyddsgränsen men den kommer sannolikt att innebära att
delar av de nya anläggningarna kommer att beröra strandskyddet. Detta kommer i så fall
att hanteras i kommande ansökningshandlingar. Uppförandet av de anläggningar som
omfattas av ansökan kommer i konflikt med strandskyddet och en strandskyddsdispens
kommer att sökas i samband med att bygglov söks.
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3.3

Recipienter och vattenförekomster
Det behandlade avloppsvattnet från Ellös reningsverk släpps ut i Ellösefjorden. Eftersom
ombyggnationen av reningsverket kommer att innebära att övriga reningsverk på Orust
läggs ned kommer även de vattenförekomster som berörs av utsläpp av behandlat
avloppsvatten från dessa reningsverk också att beskrivas i ansökningshandlingarna.
Angränsande vattenförekomster kommer att beskrivas mycket översiktligt, se avsnitt
3.3.2.
De vattenförekomster som finns i kustvattnet runt Orust redovisas i Figur 4 och den
övergripande ekologisk status för kustvattnen runt Orust redovisas i Figur 5.

Figur 4: Vattenförekomster i kustvattnen runt Orust. Källa: VISS Statusklassningar förvaltningscykel
3 (2020-01-21).
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Figur 5: Övergripande ekologisk status för kustvattnen runt Orust - Statusklassning 2017–2027. Gul
färg visar på måttlig status och grön färg god status. Källa: Viss Vattenkartan (2020-01-21).

3.3.1 Ellöesfjorden – Ellös reningsverk
Koder i VISS 2: MS_CD: WA48861055, VISS EU_CD: SE581120-112680
Ellös reningsverk har sin utsläppspunkt i Ellösefjorden, se Figur 6. Recipienten är en väl
avgränsad recipient av fjordkaraktär, dvs i mynningarna mot angränsande vattenområden
finns grundare trösklar. Fjorden har nästan en triangulär form med hörnen i Tuvesvik,
Bjönne respektive Nordströmmarna. Där finns flera fågelskyddsområden, med häckande
vitfågel, ejder och gäss.

2

Vatteninformationssystem Sverige
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Figur 6:Ellösefjorden. Källa VISS

Ellösefjorden är påverkad av flera olika källor som t.ex. Ellös reningsverk och enskilda
avlopp, avrinning från områden med förorenad mark, dagvatten, jordbruk, atmosfärisk
deposition, industrier eller annan verksamhet i eller nära vattenförekomsten samt utbyte
av intilliggande vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormen (MKN) för Ellösefjorden, beslutade i februari 2017, redovisas i
Tabell 1 tillsamman med senaste statusklassningen för vattenförekomsten.
Tabell 1: MKN för Ellösfjorden och bedömning av nuläge (2017).

MKN

Satus enligt förvaltningscykel 2017-2021

God ekologisk status 2027

Måttlig

God kemiska ytvattenstatus

Uppnår ej god.

3.3.2 Andra vattenförekomster där kommunens reningsverk har utsläppspunkter
Orust kommuns övriga reningsverk har i huvudsak andra vattenförekomster dit det
behandlade vattnet släpps idag. Tuveviks reningsverk har utsläppspunkt i Ellösefjorden
precis som Ellös reningsverk, se status på vattenförekomsten i avsnitt ovan. Övriga
reningsverks närmaste recipienter och dess statusklassning redovisas i Tabell 2.
MKN för vattenförekomsterna är samma som för Ellösefjorden dvs. God ekologisk status
2027 och God kemiska ytvattenstatus.
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Tabell 2: Vattenförekomster med reningsverkens utsläppspunkter.

Vattenförekomst

Utsläppspunkt från
kommunens
reningsverk

Statusklassning
enl. förvaltningscykel 2017-2021

S Käringöfjordens inre skärgård

Hälleviksstrand och
Barrevik

God ekologisk
status
Uppnår ej god
kemisk status

MS_CD: WA42386295
VISS EU_CD: SE580530-112700

Tången området

Ingen direkt
utsläppspunkt från
reningsverk men
vattenförekomsten
gränsar till
vattenförekomsterna
som tar emot
utsläpp för
Mollösund,
Hälleviksstrand och
Barrevik reningsverk

God ekologisk
status
Uppnår ej god
kemisk status

MS_CD: WA41833575
VISS EU_CD: SE580860-114560
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Vattenförekomst

Utsläppspunkt från
kommunens
reningsverk

Statusklassning
enl. förvaltningscykel 2017-2021

Kråkefjord

Mollösund

God ekologisk
status
Uppnår ej god
kemisk status

MS_CD: WA82274340
VISS EU_CD: SE580338-112901

Varekilsån

Varekil

Otillfredsställande
ekologisk status
Uppnår ej god
kemisk status

MS_CD: WA78334681
VISS EU_CD: SE645455-125882

och

repo001.docx 2015-10-05

10(57)
SAMRÅDSUNDERLAG
2020-02-27 REVIDERAT 2021-02-02
TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT 9 KAPITLET MILJÖBALKEN
FÖR ELLÖS AVLOPPSRENINGSVERK, ORUST KOMMUN

EM c:\users\elm\desktop\samråd ellös ar\samrådsunderlag ellös arv 2020-02-27 rev 210202 (002).docx

Vattenförekomst

Utsläppspunkt från
kommunens
reningsverk

Statusklassning
enl. förvaltningscykel 2017-2021

Havstensfjorden

Svanesund

Måttlig ekologisk
status
Uppnår ej god
kemisk status

MS_CD: WA43270311
VISS EU_CD: SE581740-114820

3.3.3 Miljökvalitetsnorm grundvatten
Närmaste grundvattenförekomst, grundvattenförekomst Morlanda, finns nordost om Ellös
reningsverk, se Figur 7. Reningsverkets verksamhet bedöms inte påverka vattenförekomsten.

Figur 7:Grundvattenförekomst Morlanda (markerad med turkos linje) ligger nordost om Ellös
reningsverket. Reningsverkets lokalisering är markerad med en svart stjärna. Källa: VISS
repo001.docx 2015-10-05
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4

Verksamhetsbeskrivning
I dag finns det sju kommunala reningsverk i Orust kommun men kommunen har beslutat
att ett reningsverk ska byggas ut med en kapacitet för att behandla avloppet från hela
upptagningsområdet. Det reningsverk som ska byggas ut är Ellös reningsverk. Sex av sju
reningsverk kommer att läggas ner och ersättas av ledningssystem och pumpstationer
som pumpar allt avlopp till det kvarvarande reningsverket i Ellös. Ellös reningsverk
kommer vid ombyggnaden även att kompletteras med kväverening. Dagens vatten- och
avloppsreningsverk samt ledningsnät på Orust kommun redovisas i Figur 8 (nästa sida).
I de följande avsnitten beskrivs befintligt reningsverk i Ellös (avsnitt 4.1) och den
planerade verksamheten vid Ellös reningsverk efter ombyggnaden (avsnitt 4.2). I avsnitt
4.3 beskrivs översiktligt befintlig verksamhet vid de sex reningsverk som kommer att
läggas ned.

Figur 8: Vatten- och avloppsreningsverk på Orust kommun. Det finns totalt sju avloppsreningsverk
(illustrerade med röd/blå symbol) och ett vattenverk (illustrerat med blå symbol). Befintliga
vattenledningar visas som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar visas som röda
streckade linjer. Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Källa: VAplan Orust kommun ver. 2017-05-02.
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4.1

Befintligt reningsverk i Ellös

4.1.1 Befintligt ledningsnät och pumpstationer i Ellös och Henån
Ledningsnätet i Ellös och Henåns samhälle är från 50- och 60-talet och framåt. Inläckage
av tillskottsvatten vatten förekommer vid stora nederbördsmängder.
Sanering av ovidkommande inläckage är ett ständigt pågående arbete. Lokalisering sker
genom att ledningssträckor högtrycksspolas och TV-inspekteras. Högtrycksspolning
utförs varje år enligt ett fastlagt spolschema på de pumpstationer och delar av
avloppsnätet som kräver extra tillsyn
På överföringsledningen mellan Henån och Ellös finns sex avloppspumpstationer.
I Ellös samhälle finns i dag fem pumpstationer som via ledningsnätet pumpar avloppsvatten fram till en huvudpumpstation på torget i Ellös. Denna pumpar sedan spillvattnet
upp till reningsverket. I Henåns samhälle finns åtta pumpstationer som via ledningsnätet
pumpar avloppsvatten till huvudpumpstationen på torget i Henån som pumpar avloppsvattnet via de sju pumpstationerna på överföringsledningen till Ellös reningsverk.
Vid fiskindustrins anläggning i Ellös finns två pumpstationer, av vilka den ena pumpar
processvatten till reningsverkets förbehandling och den andra pumpar processvatten till
flotationsanläggningen på industrin.
Tillsynsfrekvensen på avloppspumpstationerna varierar emellan en till två gånger per
veckan, beroende på belastningsgrad. I avloppspumpstationerna är årliga
serviceintervaller inlagda för pumpkontroll.
4.1.2 Anslutningar och dimensionering
Ellös reningsverk ligger strax norr om Ellös samhälle, se Figur 9. I reningsverket tar
avloppsvatten från Ellös och Henåns samhällen emot samt från abonnenter som är
anslutna på en överföringsledning mellan orterna.
Vid reningsverket tas även processvatten från fiskindustrin i Ellös emot. Fiskindustrin hyr
vissa delar av reningsverket och förbehandlar processavloppsvattnet innan det leds
vidare i kommunens reningsverk. I övrigt behandlas endast vatten från mindre
industriverksamheter t.ex. mikrobryggerier, på reningsverket i Ellös.
Den kommunala delen av reningsverket är dimensionerad för 10 000 pe motsvarande en
organisk belastning på 700 kg BOD7/d. Det dimensionerande flödet (Q-dim) för reningsverket uppgår till 100 m3/h. Belastningen från förbehandlingsanläggningen med processvatten från fiskindustrin är maximalt 200 kg BOD7 per dygn eller ca 3 000 pe.
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Figur 9: Ellösfjorden med Ellös reningsverk och markerat läge för utloppsledningen, blått streck.
Källa: Länsstyrelsens Informationskarta

4.1.3 Vattenbehandling
Inkommande kommunalt avloppsvatten grovrensas i en renssil med 2 mm hål. Avskilt
rens tvättas och pressas i en renstvättpress och förvaras sedan i ett sopkärl. Avloppsvattnet leds vidare genom ett luftat sandfång och en luftad utjämning innan det pumpas
till den biologiska behandlingen. Sanden som avskiljs i sandfånget tvättas och förvaras
därefter i en separat sandbehållare. Vattnet leds sedan vidare till en utjämningsbassäng.
Processavloppet från fiskindustrin behandlats initialt i en flotationsanläggning på industrins område. Vattnet pumpas sedan via en sjöförlagd ledning till Ellös reningsverk. Det
första steget på reningsverket är en flockningskammare följt av en försedimentering. Från
en pumpgrop pumpas sedan processavloppsvattnet upp över en biobädd med en yta på
53 m2. Överskottsslam avskiljs i en mellansedimentering och pumpas till slambehandlingen. Vattnet leds sedan vidare till en utjämningsbassäng.
I utjämningsbassängen blandas vattnet från kommunen med utgående vatten från
fiskindustrins linje samt rejekt från slambehandlingen. Från utjämningsbassängen
shuntas också avloppsvatten till industrilinjen för att underhålla det biologiska
reningssteget även när flödet från fiskindustrin är väldigt lågt eller obefintligt.
Från utjämningsbassängen pumpas det samlade avloppsvattnet till en aktivslambassäng
för biologisk behandling. Aktivslambassängen är 270 m3 stor. Slammet avskiljs i efterföljande mellansedimentering som har kontinuerlig skrapning till tre slamfickor. Returslammet pumpas via en bassäng för kontaktluftning som är lika stor som aktivslambassängen. Vattnet från mellansedimenteringen rinner vidare till flockningen där
fällningskemikalie doseras. De bildade flockarna sedimenteras i slutsedimenteringen och
därefter går det renade avloppsvattnet ut till recipienten Ellösefjorden via utloppsledningen. På denna utloppsledning mäts det totala flödet genom reningsverket.
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4.1.4 Utsläppspunkt
Det behandlade avloppsvattnet från Ellös reningsverk släpps ut i recipienten Ellösefjorden via en sjöledning. Utloppsledningen är ca 200 m lång och mynnar på ca 12 m
djup nordväst om reningsverket, se Figur 9. Koordinaterna för utsläppspunkten i
koordinatsystemet SWEREF 99 TM: N: 6455254 E: 292412.
Strax utanför udden vid Ellös bildas i rännan en djuphåla på ca 17 m med sedimentbotten
och talrika skal av arter som Cardium sp., Arctica islandica m fl. Då skalen ligger delvis
fria från sediment indikerar detta att strömsättningen utmed rännan tidvis är betydande.
4.1.5 Slambehandling
Externslam från slutna tankar och trekammarbrunnar samt slam från andra reningsverk
inom Orust kommunen tas emot via en separat sil. Inget externslam tas emot från
fiskindustrin.
Externslammet blandas med överskottsslam från både den kommunala linjen och från
industrilinjen i ett slamlager. Därefter stabiliseras slammet i en slamluftning. Efter att
slammet stabiliserats lagras det i ytterligare ett slamlager som dekanteras. Avvattning
sker i en centrifug med tillsats av polymer.

4.2

Planerad verksamhet
Orust kommuns önskan är att samordna reningen av avloppsvatten vid Ellös reningsverk.
Bedömningen är att reningsverket behöver kunna hantera en belastning motsvarande
20 000 pe som medelbelastning på kalenderår.
Upphandlingen för att bygga reningsverket kommer att göras som en totalentreprenad.
Det innebär att alternativa processlösningar än det som beskrivs nedan kan bli aktuella
under upphandlingen.

4.2.1 Anslutningar och dimensioneringsförutsättningar
Framtida dimensionering till Ellös reningsverk när de övriga sex reningsverken på Orust
lagts ned, har bedömts utifrån nuvarande belastningar till de sju reningsverken och
befolkningsprognosen för kommunen. Överföringen från de övriga reningsverken medger
även att enskilda avloppsanläggningar ansluts i samband med bygget av överföringsledningarna. Det möjliggör också framtida anslutning av enskilda avloppsanläggningar
vilket inte är möjlig idag. I kommunens befolkningsprognos från 2019 väntas befolkningen
öka med ca 200 invånare fram till 2035 (alternativ 1) och med ca 1 100 invånare
(alternativ 2) om hänsyn tas till en högre nybyggnationstakt och inrikes inflyttning.
Alternativ 1 innebär knappt 15 400 invånare 2035 och alternativ 2 drygt 16 200 invånare
samma år. Prognoser kring befolkningsökning blir än mer osäkra efter 2035. Reningsverket kommer att dimensioneras efter förväntad anslutning 2050 vilket innebär en
beräknad total anslutning om ca 20 000 pe, beräknade som årsmedelvärde. På Ellös
reningsverk förväntas belastningen vara högre på sommaren än på vintern. BOD-belastningen (2016–2018) ökar med drygt 30 % på sommaren (juni-augusti) jämfört med
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medelvärdet per år. Medan det inte är någon större skillnad på flödet under sommaren
jämfört med medelflödet per år. Orust kommun utesluter inte möjligheten att ansluta
industrier eller liknande externa verksamheter till reningsverket. Dock ska inkommande
vatten motsvara hushållsspillvatten vilket medför att en anslutande industri kan behöva
genomföra en förbehandling innan vattnet leds till Ellös reningsverk. Avsteg från kravet
på hushållsvattenkvalité får göras och huvudmannen avgör om en anslutning är möjlig.
Inkommande vatten ska dock vara av sådan karaktär att det inte påverkar
behandlingssteg i reningsverket negativt och att utgående villkor kan uppfyllas.
Ellös reningsverk dimensioneras för en flödesbelastning på 5 600 m3/d och Qdim
motsvarar 290 m3/h under 19 h/d. Framtida dimensionerande belastning redovisas i
Tabell 3.
Tabell 3: Framtida dimensionerande belastning till Ellös reningsverk

Belastning till Ellös
ARV

Framtida dimensionerande
belastning (2050)

Anslutning (pe)
Medelflöde (Qdim m3/d)
BOD7 (kg/d)
Totalfosfor (kg/d)
Totalkväve (kg/d)

20 000
5 600
1 400
50
270

4.2.2 Vattenbehandling
För att anpassa reningsprocessen främst med avseende på framtida krav på kväverening, men också för den ökade belastningen när allt avloppsvatten i kommunen ska
behandlas i ett reningsverk, kommer det biologiska reningssteget behöva utökas med
ytterligare bassängvolymer för biologisk rening och ett filtersteg. Ett flödesschema över
planerad process redovisas i Figur 10.
Buffertvolym
Buffert
4 Qdim

v

2 Qdim Anox-anox/ox-ox
Anox-anox/ox-ox

Grovrens

Sandfång

Försedimentering

Biologisk rening

Mellansedimentering

2 Qdim
Option bräddvattenrening skivfilter
1 Qdim
Befintligt kemisk rening
2 Qdim
Utgående vatten

1 Qdim
Skivfilter

Fällning flockning

Figur 10: Flödesschema över planerad process vid Ellös reningsverk.
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Föreslagen processlösning innebär att ett helt nytt biologiskt steg och en filterhall byggs
på angränsande mark, söder och väster om befintlig anläggning, se Figur 11.

Figur 11: Ett tänkbart förslag till layout efter om och tillbyggnad av Ellös reningsverk. Detta är ett
principförslag som kan komma att ändras i den kommande totalentreprenaden.

Mekanisk rening
Anläggningen förses med rensavskiljning, sandfång och försedimentering. I princip all
mekanisk utrustning byts ut. Renssilarna byts ut till nya medan sandfånget behålls och
kompletteras med större volym. Befintlig försedimentering för industrirening behålls och
kompletteras med befintlig mellansedimentering för kommunaldel.
Inkommande avloppsvatten leds till rensavskiljning som har till uppgift att skydda
mekanisk utrustning från skador från ovidkommande material. Rensavskiljningen
konstrueras för att klara 4 Qdim i två stycken maskiner där varje maskin ska klara 2 Qdim.
Avskilt rens tvättas, pressas och transporteras till avfallskärl.
Från rensavskiljningen leds avloppsvattnet till ett luftat sandfång. Fett och flytslam avskiljs
via flytslamskrapor och pumpas sedan till slamlagret. Avskild sand tvättas och
transporteras till sandcontainer.
Från sandfånget leds avloppsvattnet vidare till försedimenteringen, som har till uppgift att
avskilja partikulärt organiskt material från avloppsvattnet och därmed minska BOD7belastningen på biosteget. Försedimenteringen konstrueras i 2 linjer med möjlighet till
förbiledning utav vattnet till biosteget för att vid behov kunna förse kvävereningen med
kolkälla (organiskt material) vilket framförallt är aktuellt innan anläggningen är fullt
belastad. Primärslammet sedimenterar i försedimenteringen pumpas till
slambufferttanken.
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Försedimenteringen utrustas med förfällningsutrustning och utlopp till utgående vatten så
att den även kan användas för högflödesrening, se nedan.

Biologisk rening
Befintliga biobassänger kommer inte att användas för den biologiska reningen. De kan
eventuellt byggs om till buffertvolymer men det är beroende av vad entreprenören vill
nyttja volym till. Hela det biologiska reningssteget med sedimenteringar blir nytt.
Efter försedimenteringen leds avloppsvattnet till biologisk rening där lösta föroreningar
(organiskt material och näringsämnen) omvandlas till koldioxid och kvävgas eller
koncentreras i form av avskiljningsbar biomassa.
Den biologiska reningen byggs i minst två separata linjer som designas för att rena totalt
2 Qdim. Möjliga tekniker som kommer används i den biologiska reningen är aktivslam eller
MBBR (moving bed biofilm reactor, rörligt bärarmaterial) samt varianter av dessa. I den
biologiska reningen sker reningen i olika zoner (eller under olika faser).
Anox
Den först zonen i biosteget är anoxisk. Det innebär att den är syrefri och att bakterier
använder nitrat istället för syre för respiration (andning). Syftet är att omvandla kväve i
form av nitrat till kvävgas (denitrifikation). För att denitrifikationen ska fungera krävs;
kolkälla, nitrat, denitrifierande bakterier och att zonen är syrefri.
Kolkällan kommer från det organiska materialet i avloppsvattnet, formen av kolkällan
avgör den specifika hastigheten på denitrifikationen. Enkla molekyler som etanol och
ättiksyra ger högst denitrifikationshastighet. Komplexa föreningar ger lägre specifik
denitrifikationshastighet eftersom de först måste sönderdelas till enklare föreningar som
bakterierna kan tillgodogöra sig.
Nitratet kommer till zonen via en recirkulation av nitratrikt vatten från den luftade zonen
(ox, se nedan). För att nå önskade utsläppskrav för kväve är det viktigt att recirkulation av
nitrat är tillräckligt stor, den bör vara reglerbar mellan 0,5 – 3 Qdim.
Denitrifierande bakterier recirkuleras till zonen via returslamprocessen. Förmågan till
denitrifikation är vanlig hos bakterier och många av de bakterier som kan bryta ner
organiskt material aerobt (med syre) kan även denitrifiera.
Anox/ox
Mellan anoxzonen som har omrörare och oxzonen som är luftad med bottenluftare finns
zoner som både kan drivas anoxiskt och luftat. Syftet med dessa zoner är att få en
flexibilitet i anläggningen, då anläggningen är högt belastad luftas dessa zoner för att
prioritera nitrifikationen. Då anläggningen är lågbelastad använd zonerna för
denitrifikation.
Ox (aerob)
Oxidationssteget är nödvändigt för att reducera organiskt material (BOD7) i avloppsvattnet och för att omvandla ammonium och organiskt kväve till nitrat.
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Oxidationssteget dimensioneras utifrån nitrifikationsbehovet (behandling av organiskt
material är en snabbare process än nitrifiering och kan vara i princip fullständig vid
nitrifiering). I denna anläggningen (liksom i de flesta kommunala aktivslamanläggningar)
är nitrifikationen slamåldersbegränsad. Detta betyder att, om den aeroba slamåldern är
så hög att nitrifierande biomassa kan växa i reningsverket kommer också nitrifikationshastigheten vara så hög att i princip allt kväve nitrifieras.
Oxidationsvolymerna är försedda med finblåsigt luftarsystem av typen gummimembran.
Deox
Deoxzonen är en volym med omrörare utan bottenluftarsystem, som har till uppgift att
sänka syrenivån i vattnet innan det pumpas tillbaka till anoxzonen eller rinner till
biosedimenteringen. Syre i anoxzonen gör att inkommande kolkälla oxideras istället för
denitrifieras varför det vill undvikas. Deoxzonen förbättrar också slammets
sedimenteringsegenskaper genom att gasbubblor avgår till atmosfären vilket minskar
risken för flytslam i biosedimenteringen.
Biosedimentering
Avloppsvatten och slam rinner efter biosteget till biosedimenteringen. I biosedimenteringen avskiljs slammet från det behandlade avloppsvattnet. Slammet skrapas till en
slamficka och pumpas till anoxzonen. En liten delström av slamreturflödet tas ut som
överskottslam och pumpas till slambufferttanken. Det biologiskt behandlade vattnet leds
till kemisk rening.

Kemisk rening och filtrering
Det kemiskt reningssteg i dagens reningsverk som består av fällning och sedimentering
behålls och kompletteras med nytt filtersteg. Detta reningssteg har en kapacitet på knappt
1 Qdim, och kommer inte kunna behandla allt vatten utan det behandlar ett grundflöde.
Resterande del av vattnet från biosteget leds till ett skivfiltersteg som föregås av fällning
och flockning. Skivfiltren spolas automatiskt när de blir igensatta och filtren snurrar så att
tvättad filterduk används för filtreringen.
Filtersteget dimensioneras för att klara hela flödet genom biosteget, 2 Qdim.
Kemslammet sedimenterar i slutsedimenteringen och pumpas till slambufferttanken.

Högflödesrening
Flöden mellan 2 och 4 Qdim kommer att behandlas fram till försedimenteringen. Resterande del (flöden över 4 Qdim) måste renas kemiskt innan det leds till utloppsledningen.
Innan dess att reningsverket är fullt belasta kommer dessa situationerna uppkomma
relativt sällan. Till dess att reningsverket är fullt belastat sker högflödesreningen i försedimenteringen med kemisk fällning. Då belastningen till reningsverket ökar (eller om
strängare fosforkrav införs) kompletteras högflödesreningen med filtrering i skivfilter som
byggs då behovet uppkommer.
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4.2.3 Utsläppskrav
I Tabell 4 redovisas förväntade utsläppskrav för anläggningen. De sistnämnda utgör
beräkningsgrund för anläggningen. För att klara ett begränsningsvärde måste anläggningen drivas för att klara lägre utsläppshalter än de förväntade utsläppskraven.
Samtliga värden är medelvärden för kalenderår.
Tabell 4: Förväntade utsläppskrav för anläggningen som medelvärde för kalenderår.

Parameter

Enhet

Förväntade krav

BOD7

mg/l

10

N-tot

mg/l

15

P-tot

mg/l

0,3

4.2.4 Utsläppspunkt
Det behandlade avloppsvattnet från Ellös reningsverk släpps idag ut i recipienten
Ellösefjorden via en sjöledning som mynnar på ca 12 m djup strax utanför reningsverket
se avsnitt 4.1.4. Befintlig utsläppspunkt har utretts av HydroGIS AB:s 2016 och bedömning är att nuvarande utsläpp och utsläppsläge fungerar tillfredställande. Det finns därför
inga planer på att flytta utsläppspunkten.
Utloppsledning kommer att behövas bytas till en större dimension när belastningen ökar.
4.2.5 Slambehandling
Slamhanteringen på reningsverket kommer endast genomgå mindre förändringar. Men
vissa volymer kommer ändra användningsområde och viss extra utrustning kommer
installeras, t.ex. kompletteras slambehandlingen med en mekanisk förtjockare. Det
tillkommer även vissa slamströmmar.
Det kommer finnas fem olika typer av slam på anläggningen:
1. Primärslam från försedimenteringen.
2. Överskottsslam från biosedimenteringen.
3. Kemslam från befintlig kemisk rening.
4. Spolslam från skivfiltren.
5. Externslam från enskilda reningsanläggningar.
Slammen pumpas till ett framtida blandslamlager där de blandas. Blandslammet antas ha
en ungefärlig TS-halt på 1,5 % och för att öka lagringskapaciteten för slammet och underlätta avvattning så förtjockas slammet i en mekanisk förtjockare till ca 4%. Därefter luftas
slammet för stabilisering i ett slamluftningssteg. Från slamluftningssteget så pumpas
slammet till två nya slamcentrifuger där det avvattnas till ungefär 20 % TS och pumpas till
en torrslamsilo för lagring innan borttransport.
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4.2.6 Överföringsledningar
I kommunens VA-plan har översiktligt beskrivits hur överföringsledningarna av avloppsvatten kan dras till Ellös reningsverk från de sex reningsverk som ska läggas ned, se
Figur 12.
Ett antal nya pumpstationer kommer att placeras längs ledningen för att få spillvattnet
från Mollösund via Barrevik och Hälleviksstrand till Ellös reningsverk. På samma sätt
kommer det att behövas pumpstationer längs ledningen i öst-västlig riktning från
Svanesund via Varekil till Ellös reningsverk.

Figur 12: Blå rutor visar tätbebyggelse som inte är anslutna till kommunalt VA. Befintliga vattenledningar är visade som blå streckade linjer och befintliga avloppsledningar är visade som röda
streckade linjer. Det finns totalt ett avloppsreningsverk (illustrerade med röd/blå symbol) och ett
vattenverk (illustrerat med blå symbol). Källa: VA-plan Orust kommun ver. 2017-05-02.
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4.3

Övriga reningsverk på Orust kommun
Nedläggning av reningsverken på sydvästra Orust, Mollösund, Hälleviksstrand och
Barrevik som idag är hårt hydrauliskt belastade kan ske när Ellös reningsverk kan ta emot
vatten från dessa områden, dvs. när ombyggnaden är klar senast 1 januari 2025. Det
gäller även Varekils reningsverk. Tuvesviks reningsverk förväntas fungera tillfredsställande tills det planeras att läggas ner 2031. Svanesunds reningsverk planeras att
läggas ned till 2035. I de följande avsnitten beskrivs översiktligt de sex reningsverken
som kommer att läggas ned.

4.3.1 Barreviks reningsverk

Ledningsnät och pumpstationer
Barreviks reningsverk behandlar spillvattnet från Edshultshalls, Barreviks och Nösunds
samhälle samt ett mindre område kring Solid och Hälleviksstrands resort (Sjöleden). Åtta
stycken pumpstationer pumpar spillvattnet till inloppspumpstationen på Barreviks
reningsverk.

Anslutningar och dimensionering
Dimensionerad belastning avser en maximal belastning av högst 800 personekvivalenter
(pe) motsvarande en belastning av organiska ämnen, mätt som biokemisk
syreförbrukning (BOD7), på högst 56 kg BOD7 per dygn. Vattnet är fritt från industriell
påverkan.

Vattenbehandling
Barreviks reningsverk omfattar sedan 1995 mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den
biologiska reningen utgörs av biorotorer. Vid riktigt höga flöden eller dämningar på
reningsverket så att inloppspumpgropen svämmas över sker bräddning av mekaniskt
rensat avlopp till utloppsledningen.
Ett injusterat flöde går till biorotorerna och resterande går i recirkulering till en
utjämningsbassäng.
Det behandlade avloppsvattnet leds i en utloppsledning till farvattnen innanför Kråksunds
gap, i djuprännan nordost om ön Roland på ca 13 m djup. Koordinat enligt SWEREF 99
TM: N 6445861, E 291876.
Från Barreviks reningsverk sker eventuell bräddning i utjämningsbassängen där det
registreras med en bräddmätare.

Slambehandlingen
Sedimenterat slam från slutsteget pumpas till slamsilo med dekantering innan det
transporteras till Ellös reningsverk för avvattning.
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4.3.2 Hälleviksstrand

Ledningsnät och pumpstationer
Hälleviksstrands reningsverk behandlar spillvattnet från Hälleviksstrands samhälle.
Vattnet är fritt från industriell påverkan.
I Hälleviksstrands samhälle finns i dag fem pumpstationer som via ledningsnätet pumpar
fram till reningsverk et.
Ledningsnätet i Hälleviksstrands samhälle är från 50 och 60-talet och framåt. Inläckage
av tillskotsvatten vatten förekommer vid extremt stora nederbördsmängder, i form av
regn.

Anslutningar och dimensionering
Hälleviksstrands reningsverk är dimensionerat för högst 1 000 personekvivalenter (pe)
motsvarande en belastning av organiska ämnen, mätt som biokemisk syreförbrukning
(BOD7), på högst 70 kg BOD7 per dygn.

Vattenbehandling
Reningsverket byggdes 1993 om för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den
biologiska reningen utgörs av en aktivslambassäng.
Utsläppspunkten för Hälleviksstrands reningsverk är belägen i mellan provtagningspunkterna Koljöfjorden och Åstol. Med koordinater enligt Sweref 99 1200: N6444530,130
E116823,318.

Slambehandlingen
Slammet från reningsverket pumpas till en slamsilo där slammet dekanteras och
transporteras till Ellös reningsverk för avvattning.
4.3.3 Mollösund

Ledningsnät och pumpstationer
Mollösunds reningsverk tar emot spillvatten från Mollösunds samhälle samt Tången S1
(benämning på området/platsen). Vattnet är fritt från industriell påverkan.
I Mollösunds samhälle finns i dag fem pumpstationer som via ledningsnätet pumpar fram
till en huvudpumpstation. Denna pumpar sedan spillvattnet upp till reningsverket.
Ledningsnätet i Mollösunds samhälle har ingen avvikande karaktär gentemot landet i
övrigt. Högtrycksspolning förekommer varje år enligt ett fastlagt spolschema, på de delar
av avloppsnätet som kräver extra tillsyn. Detta har inneburit att bräddningar på
avloppsnätet inte förekommer. Under det senaste året har samtliga ledningar spolats. På
inkommande ledning till reningsverket har 50 meters ledning bytts ut under 2015.
I avloppspumpstationerna är årliga serviceintervaller inlagda för pumpkontroll, vilket
innebär att pumphaverier med bräddningseffekt som följd sällan förekommer.
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Anslutningar och dimensionering
Den dimensionerade belastningen till reningsverket är 1 200 personekvivalenter (pe)
motsvarande en belastning av organiska ämnen, mätt som biokemisk syreförbrukning
(BOD7), på 84 kg BOD7 per dygn.

Vattenbehandling
Spillvattnet kommer via en huvudpumpstation in till reningsverket. Reningsverket omfattar
mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den biologiska reningen utgörs av en aktivslambassäng.
Behandlat avloppsvatten från Mollösunds reningsverk leds via utloppsledning med 100 m
längd ut i sundet mellan Mollösund och Mollön. Ledningen mynnar ut på ca. 9 m djup
med koordinaterna N: 6442094,04; E: 291902,34 (SWEREF 99TM).

Slambehandling
Sedimenterat slam från slam från mellan- och slutsedimentering pumpas till slamsilo med
dekantering innan det transporteras till Ellös reningsverk för avvattning.
4.3.4 Svanesund

Ledningsnät och pumpstationer
Svanesunds reningsverk tar emot hushållsspillvatten från Svanesunds samhälle.
Avloppsvattnet är fritt från industriell påverkan.
Till Svanesunds reningsverk finns totalt 11 pumpstationer.
Ledningsnätet i Svanesunds samhälle är från slutet av 1950 och början av 1960-talet.
Inläckage av tillskottsvatten förekommer vid stora nederbördsmängder.

Anslutningar och dimensionering
Tillståndet gäller en maximal genomsnittlig veckobelastning av högst 3 000 pe dvs. högst
210 kg BOD7/d inklusive mottagning av externt slam från kommunala reningsverk och
slam från enskilda avloppsanläggningar i kommunen.

Vattenbehandling
Inkommande avloppsvatten till Svanesunds reningsverk behandlas mekaniskt, biologiskt
och kemiskt. Den biologiska reningen utgörs av en aktivslambassäng.
Renat avloppsvatten från Svanesunds reningsverk leds via utloppsledningen ca 75 m ut
på gränsen mellan Havstensfjorens och Halsefjordens vattenförekomster på 24 m djup,
strax norr om färjeläget. Med koordinater enligt SWEREF 99 TM: N: 6448609;
E: 313664
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Slambehandling
Slam från mellan- och slutsedimenteringen pumpas till slamsilon där stabilisering sker
med luftning. Externslam tas emot i form av slam från enskilda avlopp samt vid enstaka
tillfällen tas även emot slam från Varekils reningsverk. Externslammet leds via ett
rensgaller till slamsilon. Slammet från slamsilon avvattnas sedan med centrifug.
4.3.5 Tuvesvik

Anslutningar och dimensionering
Tillståndet omfattar en maximal genomsnittlig veckobelastning av högst 4 500
personekvivalenter (pe) motsvarande en belastning av organiska ämnen, mätt som
biokemisk syreförbrukning (BOD7), på högst 315 kg/d. Tillståndet gäller till och med den
31 december 2029.

Ledningsnät och pumpstationer
Tuvesviks reningsverk tar emot hushållsspillvatten från Käringön, Gullholmen samt
Stockens samhälle. Vattnet är fritt från industriell påverkan.
Spillvattnet pumpas via ett system av landledningar, sjöförlagda ledningar och avloppspumpstationer till ön Skottaren utanför Gullholmen där huvudpumpstationen ligger.
Därifrån pumpas avloppsvattnet över till Tuvesviks reningsverk som ligger på norra delen
av Krokön (en del av Lavön). Totalt finns 28 stycken pumpstationer varav alla utom två
har möjlighet till bräddning. I praktiken bräddas det idag endast vid drifthaveri då
ledningsnätet har ett mycket ringa inläckage. Under 2017 byttes en bit skadad sjöledning
mellan Kärringön och Stockens samhälle. Inga övriga åtgärder har genomförts eftersom
ledningsnätet är förhållandevis nytt.

Vattenbehandlingen
Huvudpumpstationen Skottaren som pumpar vatten in till reningsverket. Vattnet
behandlas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Den biologiska reningen utgörs av en
MBBR-bassäng och två aktivslambassänger. Under högsäsong då belastningen till
reningsverket är hög används både MBBR-bassängen och aktivslambassängerna för
biologisk rening av avloppsvattnet.
Under lågsäsong då belastningen är flera gånger lägre än under sommaren stängs
aktivslambassängerna av och endast MBBR-bassängen behålls i drift.
Som ett sista poleringssteg finns ett sandfilter som kan behandla en del av flödet.
Resterande flöde går direkt till utloppslådan där det blandas med utgående flöde från
sandfiltret.
Renat avloppsvatten från Tuvesviks reningsverk leds via utloppsledning ut i rännan
mellan Tuvesvik och Gullholmen 150 m från land i nordöstlig riktning. Ledningen mynnar
på ca. 15 m djup. Koordinat för utsläppspunkten i systemet SWEREF 99 TM:
N: 6454045; E: 289005.
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Bräddavloppet från huvudpumpstationen Gullholmen P9 på ön Skottaren som pumpar till
reningsverket mynnar precis öster om pumpstationen utanför ön i punkten: N: 6454132;
E: 288649.

Slambehandling
Överskottsslam och eller kemslam pumpas valbart via förtjockare eller direkt till
slamlager. Slamlagret töms vid behov av slamsugbilar som transporterar slammet vidare
till Ellös reningsverk för avvattning. Inget externt slam tas emot på Tuvesviks reningsverk.
4.3.6 Varekil

Ledningsnät och pumpstationer
Reningsverket tar emot vatten från Varekils tätort. Varekils reningsverk ligger på ett
detaljplanelagt område för industri. I området finns förutom reningsverket en del mindre
industriverksamheter, bl.a. biltvätt vars avloppsvatten är kopplat till Varekils reningsverk.
I Varekils samhälle finns fyra pumpstationer som via ledningsnätet pumpar vattnet till en
huvudpumpstation. Denna pumpar sedan spillvattnet till reningsverket.

Anslutningar och dimensionering
En maximal genomsnittlig veckobelastning av högst 1 500 personekvivalenter (pe)
motsvarande en belastning mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD7), på högst 105 kg
BOD7 per dygn.

Avloppsvattenrening
Spillvattnet kommer via en huvudpumpstation in till reningsverket där det behandlas
mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Den biologiska reningen utgörs av en aktivslambassäng.
Det behandlade vattnet rinner via utgående pumpstation där det, vid låg- och
normalflöden, med självfall leds till Varekilsån. Vid höga vattenflöden pumpas vattnet ut i
ån.
Det behandlade avloppsvattnet leds till en punkt i Varekilsån direkt utanför reningsverket.
Koordinat för utsläppspunkten enligt SWEREF 99 TM: N 6447272, E 307165. Eventuella
bräddningar från inloppspumpstationen rinner direkt över via utloppspumpstationen till
recipient.

Slambehandling
Sedimenterat slam från mellan och slutsedimentering pumpas till slamsilo med
dekantering innan det transporteras till Ellös reningsverk för avvattning.
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5

Skyddsvärda miljöer

5.1

Naturvärden

5.1.1 Riksintresse Naturvård enligt kap 3 miljöbalken

Figur 13: Riksintressen kring Orust. Källa: Länsstyrelsens informationskarta.
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Islandsberg – Käringöfjorden, NRO-14.101
Islandsberg utgör sydvästligaste delen av Skaftölandet och består av starkt exponerade
hällmarker mot väster och mer skyddade sluttningar med partier av krattskog mot öster.
Berggrunden består övervägande av gnejs, men genom området passerar också en
mäktig rombporfyrgång. Marint avlagrad sand, som flerstädes är starkt skalblandad,
förekommer i större skrevor och sänkor samt på sluttningarna mot Valbyfjorden.
Käringöarkipelagen och Mollön. Berggrunden i området utgörs av en grå gnejs och är
starkt uppsprucken i främst nord-sydlig riktning. Inom skärgårdsområdet finns ett antal
dioritförekomster vilka uppträder som nord-sydliga stråk i berggrunden. På öarna i
Käringöarkipelagen finns dessutom diabasgångar i samma riktning. Inlandsisens
eroderande verkan samt områdets exponerade läge för havets erosion har bidragit till
öarnas karaktäristiska skulptering med väl rundade och kalspolade hällar. Vegetationen
är karaktäristiskt utformad och domineras av hällmarkshedar. De talrika sprickdalarna
medger dock genom en bättre jordmån och gynnsammare klimat en rikare utveckling av
floran. På Härmanö sker fortfarande betning med kreatur. Klippstränderna dominerar men
på insidan av de större öarna förekommer också strandängar.
Avser endast skyddsvärden på land. Reningsverkets verksamhet bedöms inte påverka
riksintresset.

Morlandadalen, NRO 14102
Området uppvisar en provkarta på landskapselement och processer av geovetenskapligt
slag. Storehamnsplatåns markerade västra brant mot Morlandadalen präglar i hög grad
den magnifika landskapsbilden. Området är vetenskapligt dokumenterat och av stort
värde som referenslokal.
För att bevara riksintresset behövs en mycket restriktiv hållning vid nylokalisering av
bebyggelse i dalgången samt på hällmarksområdena. Skogsbruk med stor naturvårdshänsyn på hällmarksplatåerna och inga ingrepp i randlövskogarna (speciellt viktigt i
ängslövskogarna). Områdets värden kan påverkas negativt av vägdragningar och
olämpligt lokaliserad bebyggelse eller andra anläggningar. Bevarandet av våtmarkernas
värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och
torvtäkt. Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej
utföras.
Avser endast skyddsvärden på land. Reningsverkets verksamhet bedöms inte påverka
riksintresset.

Strömmarna – Koljöfjorden, NRO 14093
Strömmarna och Koljöfjorden karaktäriseras av en starkt söndersplittrad och bergig natur
med små, ofta mycket smala uppodlade dalstråk. Då skiljelinjen mellan å ena sidan granit
i norr och gnejs i söder går utmed nordsidan av Gullmarsfjordens sänka utgör
Skaftölandet och Bokenäset gnejsblockets nordligaste del i kustregionen. Sprickdalskaraktären har givit upphov till ett landskap som har ett nätverksliknande utseende med
kala hällar omgivna av djupa, sedimentfyllda dalstråk. De grunda vattenområden som
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utgör Strömmarna är bildade av dessa dalstråk och vattendjupet överskrider på många
håll inte mer än en meter, förutom i de smala farledsrännorna och i området öster om
Bassholmen. Här sker vattenutbytet mellan havet och innan förliggande fjordsystem kring
Orust, vilket ger strömförhållanden med strömhastigheter på ett par knop, något som är
mycket ovanligt i svenska farvatten. Detta medför att dessa områden är isfria största
delen av året och erbjuder därmed goda övervintringsområden för vadare och sjöfågel.
Området är välbesökt och hyser stora värden för friluftslivet.
För att bevara riksintresset behöver en god vattenkvalitet upprätthållas med avseende på
eutrofierande ämnen. Strändernas opåverkade karaktär ska bibehålls och värdefulla
partier med kustskog skyddas. Reproduktionsområden för fisk samt områden av
betydelse för häckande och flyttande sjöfåglar och vadare skyddas mot fysiska ingrepp
och störningar.
Reningsverkets utsläpp bedöms inte påverka riksintresset även om det tidvis strömmar
vatten från Ellösefjorden till Malöströmmar.

Ramsvikslandet, Hållö, Kornö o Gåsö skärgård, NRO 14062
Denna skärgård utgör sannolikt den hårdast exploaterade grantikusten i landet.
Berggrunden domineras av den röda bohusgraniten. Berggrundens storformer är i högsta
grad präglade av sprickriktningar där de nordsydliga dominerar och övertväras av
grundare öst-västliga. Välutbildade glacialskulpturer som rundhällar, rännor och
jättegrytor kan ses genom hela området men finns särskilt åskådliga på Ramsvikslandet
och öarna i Hållöskärgården.
Finkorningare, skalkalkrika jordar förekommer på Ramsvikslandet i skyddade lägen och
utgör här förutsättningarna för ett karaktäristiskt kustjordbruk, som strukturellt visar
åtskilligt äldre karaktär. Kulturmarkshävd här är av stor betydelse inte minst med hänsyn
till att området är en brytningszon för ett antal växtarter med nordlig respektive sydlig
utbredning utefter kusten. För sjöfågel bjuder skärgården på rika möjligheter till såväl
häckning som näringssökning. Framför allt Soteskären med sitt ostört utvecklade
fågelsamhälle har ett betydande intresse. Friluftslivet är intensivt i hela området,
framförallt runt Smögen, på Hållö och på Ramsvikslandet.
För att riksintresset ska bevaras behövs ett fortsatt jordbruk med naturvårdsinriktad
betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker. Reproduktionsområden för säl samt områden av betydelse för häckande och
flyttande sjöfåglar skyddas mot fysiska ingrepp och störningar. Särskilt känsliga eller
skyddsvärda exponerade bottnar undantas från fysisk påverkan som kan förändra miljön.
Reningsverkets utsläpp bedöms inte påverka riksintresset.
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Stigfjorden-Halsefjorden, NRO 14111
Stigfjorden bildar ett vidsträckt vattenområde mellan Orust och Tjörn. Området har förbindelse med västerhavet vida de trånga sunden Strömsund och Lyresund och med
innerskärgården i öster genom den smala djuprännan Skåpesund. Stigfjorden är till större
delen ett grunt vattenområde kännetecknat av lerbottnar. Omgivande landområden i norr,
Orust, präglas av uppodlat slättlandskap, som fortsätter i grus- och lerstränder och
vidsträckta grundområden.
Området ligger under högsta kustlinjen, vilket präglar de förekommande lösa
avlagringarna. Således finns här omfattande lager av marina lersediment,
skaljordsbankar samt ursvallade klappervallar. Stigfjorden är ingen tröskelfjord.
Vattenområdet uppvisar stora djupskillnader. I norr är djupet 0-3 m och i söder finns
djuphålor med 17-26 meters djup.
Av stort naturvårdsintresse är de vidsträckta undervattensfälten av ålgräs, som
förekommer rikligt i fjordens grunda partier. Ålgräsängarnas rika och varierande djurliv är
tillsammans med blåmusselbankarna på de strömexponerade bottnarna några av
förutsättningarna för det art- och individrika fågellivet i området. Tillsammans med
Sundsby kile och Halsefjorden i öster utgör Stigfjordenområdet de fågelrikaste vattnen i
Bohusläns innerskärgård. Stora delar av Stigfjordenområdet utgörs av hällmarker där
vegetationen har hedkaraktär i varierande utformning och artsammansättning.
För att riksintresset ska bevaras behövs en god vattenkvalitet upprätthållas med
avseende på eutrofierande ämnen. Strändernas opåverkade karaktär ska bibehålls samt
reproduktionsområden för fisk samt områden av betydelse för häckande och flyttande
sjöfåglar och vadare skyddas mot fysiska ingrepp och störningar ska bevaras. Fortsatt
jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.
Utsläpp från Ellös reningsverk bedöms inte påverka riksintresset. Eventuell effekt från
utsläpp från Varekils och Svanesunds reningsverk blir positiv när avloppsvattnet från
dessa reningsverk överförs till Ellös reningsverk.
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5.1.2 Riksintresse Natura 2000 områden

Figur 14: Natura 2000 områden i och omkring Orust kommun. Blå kant enligt habitatdirektivet och
röd kant enligt fågeldirektivet. Källa: Länsstyrelsen Informationskarta.

Strömmarna, SE0520039, habitatsdirektivet
Inom Natura 2000-området Strömmarna är de prioriterade bevarandevärdena framför allt
de olika grunda marina naturtyperna. Ålgräsängar, sand- och lerbottnar som blottläggs
vid lågvatten och grunda blåmusselbankar är också prioriterade naturtyper. Ostron
(Ostrea edulis) är en prioriterad art.
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Området är att ett relativt lågexploaterat innerskärgårdsområde med grunda, högproduktiva bottnar som utgör viktiga miljöer för olika fåglar och marina organismer.
Områdets instängda läge gör det känsligt för övergödande ämnen och åtgärder på land
som minskar näringsläckaget till området är prioriterat.
Utsläpp från Ellös reningsverk bedöms inte medföra någon betydande påverkan på de
habitat som Natura 2000-området är avsett att skydda.

Gullmarsfjorden, SE0520171, habitatsdirektivet
Inom Natura 2000-området Gullmarsfjorden är de prioriterade bevarandevärdena de
marina naturtyperna. Gåsöskärgården, i områdets västra del är även viktigt för
knubbsälen.
Gullmarsfjorden är Sveriges ojämförligt största fjord och en av landets få äkta
tröskelfjordar. Det grundare tröskelområdet är förklaringen till de speciella fysikaliska
förutsättningar som utvecklat de goda och unika marinbiologiska förhållandena inne i
fjorden. Fjorden mäter som djupast ca 120 m vid Alsbäckdjupet.
Natura 2000-området Gullmarsfjorden omfattar fjordens vattenområden samt ett antal
mindre och obebyggda öar och små skär. Gullmarsfjorden och intilliggande Strömmarna
förklarades som naturvårdsområde (med namnet Gullmarn) år 1983. Området ligger inom
ett större område som utgör riksintresse för naturvården och friluftslivet enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken. Dessutom omfattas området av särskilda hushållningsbestämmelser för
kusten enligt 4 kap. miljöbalken. Gullmarsfjorden ingår också i Ospar:s nätverk av
skyddade områden (Konventionen för skydd av Nordostatlanten).
Fjorden är känslig för en ökad sedimentspridning samt övergödning orsakat av tillförsel
av näringsämnen.
Utsläpp från Ellös reningsverk bedöms inte på ett betydande sätt påverka miljön i Natura
20000-området.

Härmanö, SE0520020, habitatsdirektivet
I Natura 2000-området Härmanö är de prioriterade bevarandevärdena det hävdpräglade
och för västkusten typiska kustnära odlingslandskapet med gamla jordbruksmarker
insprängda bland berghällar och salta strand- och klippmiljöer, rev samt ler- och
sandbottnar. Ålgräsängar och lerbottnar som blottläggs vid lågvatten är prioriterade
naturtyper. Tumlare (Phocoena phocoena) är en prioriterad art.
Natura 2000-området har hög artrikedom och arttäthet som resultat av en långvarig,
traditionell hävd av de naturliga betesmarkerna. Området har en typisk och attraktiv
kustmiljö där de flesta naturtyper hyser höga bevarandevärden. Den restaurering av
ljungmarkerna och betesmarkerna som pågår i området, är av största vikt för att bevara
naturvärdena. Fortsatt betesdrift är nödvändig om inte restaureringsarbetena ska vara
förgäves. Fortsatt slåtter av de gamla åkrarna är nödvändig om de ska utvecklas till
slåtterängar med mer naturlig flora. Några av de gamla åkrarna har redan utvecklat en
fin, hävgynnad flora.
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Avser endast skyddsvärden på land. Reningsverkets verksamhet bedöms inte på ett
betydande sätt påverka miljön i Natura 20000-området.

Måseskär, SE0520058, habitatsdirektivet
De prioriterade bevarandevärdena i Måseskär är naturtypen rev samt arten knubbsäl.
Sjöpennebottnar med grävande megafauna samt hästmusselbankar förkommer möjligtvis
i området och är prioriterade naturtyper enligt Ospar. Tumlare (Phocoena phocoena)
förekommer i området och är en prioriterad art. Måseskär är ett viktigt reproduktionsområde för knubbsäl.
Natura 2000 området påverkas negativt genom b.la.:
- klimatförändringar (förändrad havsnivå, havsförsurning, ökad vattentemperatur, ökad
avrinning och igenväxning) kan påverka artsammansättningen negativt.
- övergödning (fintrådiga alger, lösdrivande algmattor, försämrat siktdjup och försämrade
syreförhållanden) påverkar artsammansättningen negativt.
Utsläpp från Ellös reningsverk bedöms inte på ett betydande sätt påverka miljön i Natura
2000-området. Eventuell effekt från utsläpp från reningsverken på västsidan av Orust
(Mollösund Barreviken och Hälleviksstrand) blir positiv när avloppsvattnet från dessa
reningsverk överförs till Ellös reningsverk

Stigfjorden, SE0520034, habitatsdirektivet och fågeldirektivet
De prioriterade bevarandevärdena i Stigfjorden är kust- och havsnaturtyperna; salta
strandängar, sten- och grusvallar, driftvallar, glasörtstränder, vegetationsklädda
havsklippor, blottade ler- och sandbottnar, laguner, rev samt ålgräsängarna inom stora
vikar och sund. Även områdets betydelse för flyttande och övervintrande fåglar är ett
prioriterat bevarandevärde. Ålgräsängar och lerbottnar som blottläggs vid lågvatten är
också prioriterade naturtyper. Ostron (Ostrea edulis), islandsmussla (Arctica Islandica),
torsk (Gadus morhua) och ål (Anguilla anguilla) är prioriterade arter.
Vattenområdet grundare än 6 m (ca 60 % av vattenarealen) ingår i RAMSAR-område
utpekat enligt Våtmarkskonventionen (RAMSAR-konventionen).
Natura 2000-området innehåller en kombination av grunda marina miljöer och betade
salta strandängar. Det är ett viktigt område för flyttande och övervintrande fåglar och är
därför utpekat som RAMSAR-område. Ålgräsängarna i de grunda vattenområdena är
viktiga uppväxtområden för fisk.
Sådana här inneslutna skyddade och grunda skärgårdssystem, är relativt ovanliga på
svenska västkusten. De omfattande områdena med ålgräs i de norra delarna (egentliga
Kalvöfjorden) är också relativt unika i sin storlek och omfattning. Området har en typisk
och attraktiv kustmiljö där de flesta naturtyper hyser höga bevarandevärden.
Prioriterade åtgärder inom Natura 2000 området är översyn av naturreservaten och
naturvårdsområdet samt inventering och uppföljning av utbredning och status hos
ålgräsvegetation, salta strandängar och glasörtstränder.
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Utsläpp från Ellös reningsverk bedöms inte på ett betydande sätt påverka miljön i Natura
2000-området. Eventuell effekt från utsläpp från Varekils och Svanesunds reningsverk blir
positiv när avloppsvattnet från dessa reningsverk överförs till Ellös reningsverk.
5.1.3 Naturreservat

Figur 15: Naturreservat i närheten av Ellös reningsverk. Källa: Länsstyrelsens Informationskarta.

Härmanö
Härmanö är en stor ö med klippig kust, vidsträckta ljunghedar och värdefulla slåtterängsoch betesmarker med skyddsvärd flora, se Figur 15. Värdefulla kulturmiljöer; rester av
äldre samhälle samt Gullholmen (utanför NR). Höga värden för friluftsliv; strövande, bad,
båt, fågelskådning m.m. Fortsatt hävd är av största vikt för att bibehålla öns naturvärden.
Tillgänglighet och markering av leder bör ses över och hållas i gått skick.
Avser endast skyddsvärden på land. Reningsverkets verksamhet bedöms inte påverka
naturreservatet.

Morlanda
Inom naturreservaten ligger Morlanda säteri med vidsträckta odlingsmarker vilka
kännetecknar den västra delen kring säteriet, som har medeltida anor, se Figur 15.
Säteriets huvudbyggnad är uppförd på 1670-talet och ska vara Bohusläns äldsta
träbyggnad. I norr når reservatet fram till Malö strömmar och Björnsundsfjorden. I öster
reser sig förkastningsbranterna mot Storehamnsplatån, kantad av ädellövskog med
lundartad flora. Särskilt välutvecklad är lövskogen i den imponerande,
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naturminnesskyddade ravinen Berga klev. En golfbana upptar tidigare odlingsmarker
nära kyrkan. Vidstäckt utsikt från reservatets högsta punkt, Svens altare. Höga botaniska
värden finns inom reservatet liksom rullstensåsen vid Gunnarsskogen som är skyddad
som naturminne.
Avser endast skyddsvärden på land. Reningsverkets verksamhet bedöms inte påverka
naturreservatet.
5.1.4 Andra skyddade naturmiljöer samt vattenbruk [TK1]
Nordväst om Ellös reningsverk ligger några holmar som är fågelskyddsområden
(Virholmarna, Kållholmarna, Högholmen; Mösseblockarna, Kniparen; Barrlinde unge;
Ålekråkan och Kedholmarna, Syfingeskär), se Figur 16.

Figur 16: Fågelskyddsområden (gröna ringar) i Ellösefjorden samt vattenbruk för blåmusslor och
ostron utsatta (orangea rektanglar) i Ellösefjorden. Källa Länsstyrelsen Informationskarta.[TK2]

5.2

Kulturvärden
Det finns inget riksintresse för kulturmiljö eller inte några fornlämningar som kommer att
beröras av Ellös reningsverks verksamhet eller utbyggnad. De fornlämningar som ligger
närmast reningsverket visas i Figur 17.

Figur 17: Fornlämningar I närheten av Ellös reningverk. De röda markeringaran är fornlämningar
och de turkosa är övrig kulturhistorisk lämning. Källa Länsstyrelsen Informationskarta.
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5.3

Friluftsliv

5.3.1 Riksintresse för friluftsliv
Hela kustområdet från riksgränsen mot Norge och till Göteborg är riksintresse för friluftsliv
enligt 3 kap miljöbalken, se Figur 18. Området är indelat i Norra och Södra Bohuskusten.
Det område som berör är Södra Bohuskusten (FO 39). På Orust sträcker sig området en
bit in över land och omfattas av hela västra delen av ön inklusive Ellös.
Området är liksom norra Bohusläns kust ett av de mest frekventerade friluftsområdena i
landet och utgör även ett betydande mål för internationell turism. Området sträcker sig
från Lysekil i norr till skärgården strax norr om Rörö i Göteborgs norra skärgård.
Området är ett utpräglat skärgårdslandskap med stor variation från exponerad ytterskärgård till skyddad, ofta lummig innerskärgård. Här finns fjordar och mer eller mindre
inneslutna vatten av mycket olika karaktär, till exempel Stigfjorden, Hakefjorden,
Halsefjorden, Ellösefjorden, Björnsundsfjorden och Koljöfjorden. Landskapet hyser stora
skönhetsvärden. Botaniska, zoologiska och geologiska kvalitéer berikar upplevelsen i
landskapet och ger utsökta tillfällen till naturstudier av skiftande slag. Möjligheterna till
bad, segling, paddling, strövtåg, fritidsfiske mm är mycket stora och betingelserna
utomordentliga. I området finns anordningar och åtgärder för turism och friluftsliv.

Figur 18: Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken. Källa Länsstyrelsen Informationskarta.
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5.3.2 Badplatser
Badplatser runt Orust kust redovisas i Figur 19. det finns inga badvatten enligt badvattendirektivet (2006/7/EG) runt Orusts kust.

Figur 19: Badplatser runt Orustkust. Käll Havs och vattenmyndigheten/Badvatten.

Sörkilen, Ellös badplats ligger väl skyddad i en vik, se Figur 20. Badplatsen är inget EUbad. Badvattenkvalitet har 2016–2018 varit utmärkt. Badplatsen är inte klassificerad
2019. Badvattenkvaliten vid badplatsen Sörkilen bedöms inte påverkas av utsläppen från
Ellös reningsverk.

Figur 20: Ellös badplats Sörkilen. Källa Havs och vattenmyndigheten/Badvatten.
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5.4

Övriga riksintressen

Figur 21: Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken. Yrkesfisket är markerat med blå ränder och
kommunikation med homogen blå färg.

5.4.1 Riksintresse Yrkesfiske
Ellösefjorden är en del av ett större område som omfattas av riksintresse för yrkesfiske
och är skyddat tack vare lekområde för torsk (Skagerack nr 66), se Figur 21.
Reningsverkets verksamhet bedöms inte påverka riksintresset.
5.4.2 Riksintresse kommunikation
En farled (Norra Uddevallaleden) går strax utanför Ellös, se Figur 21. Norra Uddevallaleden går från farvattnet vid fyren Hättan till Uddevalla hamn. På sträckan mellan
Ellösefjorden och Havstensfjord är bottenbredden minst 40 m i såväl muddrade som
sprängda delar. Reningsverkets verksamhet bedöms inte påverka farleden om befintlig
utsläppspunkt inte behöver flyttas till djuphålan söder om Fredagsholmen. En ny
utloppsledning kommer påverkas farleden, se avsnitt 6.3.
5.4.3 Riksintresse högexpoaterad kust
Bohusläns kust är enligt 4 kap miljöbalken (MB) i sin helhet av riksintresse med hänsyn
till de natur- och kulturvärden som finns där, Figur 22. 4 kap MB handlar om kustens
samlade värden. Det är det breda perspektivet inte detaljer som värderas. Kusten från
Lysekil och söderut – den ”Högexploaterade kusten. På Högexploaterade kusten är det
nära för många människor till attraktiva natur- och kulturmiljöer.
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Figur 22: Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap miljöbalken. Källa Länsstyrelsen
Informationskarta.

6

Alternativ
Nedan redovisas resonemang kring ett nollalternativ och alternativ lokalisering. Några
alternativa utformningar för föreslagen processlösning har inte utretts. Sträckningarna för
de överföringsledningar som kommer att dras mellan de reningsverk som läggs ned och
Ellös reningsverk har endast utretts översiktligt och några alternativa ledningssträckningar har inte hanterats. Alternativ till befintlig utsläppspunkt har utretts och redovisas i
avsnitt 6.3.

6.1

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheten vid Ellös reningsverk även i fortsättningen drivs
enligt gällande tillstånd med befintlig dimensionerande belastning och gällande utsläppsvillkor med mera. I beslutet ingår även ett krav att ha byggt ut för kväverening till 2025 för
att klara en medelhalt på 15 mg/l per kalenderår.
Enligt miljöbalken ska en MKB beskriva konsekvenserna av att en verksamhet eller
åtgärd inte kommer till stånd. Den VA-plan som gäller för kommunen innebär att av
dagens totalt sju reningsverken så kommer endast Ellös reningsverk vara kvar efter
planerad VA-utbyggnad. Reningsverken på sydvästra Orust är tidvis mycket hårt
hydraulisk belastade och generellt i dåligt skick och det gäller främst Mollösund.
Kommunens bedömning är dock att reningsverken kan hållas i drift tills dess att nedläggning kan verkställas. Varekils reningsverk är i bättre skick än reningsverken på sydvästra Orust och belastningen är mycket jämnare. Inget av ovan nämnda reningsverk
klarar i dagsläget en ökad flödesvolym.
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Belastningen på Ellös reningsverk kommer att öka vartefter överföring av avloppsvatten
sker och den dimensionerade anslutning på 10 000 pe som gällande tillstånd omfattar
riskerar att överskridas sommartid när belastningen är som störst. De förändrade belastningsförhållandena medför att reningsverkets nuvarande tillståndsbeslut måste
omprövas.
Kommunen har en skyldighet att ta emot och behandla avloppsvatten. Om den planerade
överföringen av avloppsvatten till Ellös reningsverk från de övriga sex reningsverken,
kommer till stånd, kommer verksamheten vid reningsverket definitivt överskrida tillåten
dimensionerande anslutning. Ett nollalternativ som innebär att verksamheten fortsätter
med oförändrad belastning är därför inte realistiskt. I konsekvensbedömningen kommer
ändå huvudalternativet, dvs en utbyggnad av reningsverket att jämföras med alternativet
att verksamheten bedrivs vidare som idag.

6.2

Alternativ lokalisering
Reningsverket har varit lokaliserat på nuvarande plats sedan slutet av 1970-talet och
lokaliseringen av reningsverket prövades i samband med den första prövningen 1974.
Anläggningen ligger bra placerad utanför samhällets centrala dela. Platsen är väl invand,
accepterad och utan motstående intressen. Få klagomål på störning har inkommit till
kommunen under åren.
Tänkbara lokaliseringar för ett nytt reningsverk för att behandla allt avloppsvatten på
Orust är en placering på västra delen av ön med tanke på behovet att det behandla
avloppsvattnet ska släppas till en lämplig recipient. De reningsverk som ligger på västra
Orust, Tuvesvik, Hälleviksstrand, Barrevik och Mollösund är alla hårt belastade sommartid och det finns ingen överkapacitet.
Hällvikstrands och Mollösunds reningsverk har en olämplig placering i samhällets
centrala dela. Kommunens intention i ÖP 2009 var att på sikt anlägga ett helt nytt
reningsverk för sydvästra Orust (Mollösund, Edshultshall/Barrevik, Nösund, Hälleviksstrand m.m.). Läge för ett sådant reningsverk reserverades dels öster om Barrevik och
dels vid Sandvik. Kuststräckan i området skulle också studeras för ett alternativt läge. Det
reningsverket är inte längre aktuellt på grund av att det blev för dyrt att bygga ett helt nytt
reningsverk för 6 000 pe.
Ellös avloppsreningsverk byggdes om och till 2007och är nu i mycket gott skick. Bedömningen är att det finns stort värde under många år kvar i anläggningen. Att bygga ett nytt
reningsverk på ny plats för 20 000 pe skulle innebära en allt för hög kostnad jämfört med
om- och tillbyggnad av det befintliga reningsverket i Ellös. En annan lokalisering kommer
inte att kunna finansieras av Orust kommun/VA-kollektivet vilket skulle innebära att
befintliga reningsverk blir kvar. Detta skulle påverka strategin i VA-planen. Det har inte
bedömts lämpligt att bygga ett helt nytt reningsverk på ny plats utan det är lämpligare att
utgå från en plats som redan har ett reningsverk och där förutsättningar är goda att
fortsätta med denna verksamhet. Att bygga ett helt nytt reningsverk för att behandla allt
avloppsvatten på Orust har även bedömts bli ofördelaktigt ur ekonomisk synpunkt.
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En plats ska väljas där ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta möjliga
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Att undersöka om det finns andra
alternativa lokaliseringsmöjligheter samt tekniska, miljömässiga och ekonomiska
förutsättningarna för en sådan omlokalisering har inte bedömts som motiverat. Inga
alternativa lokaliseringar har därför undersökts inför tillståndsansökan.

6.3

Alternativ utsläppspunkt
En alternativ utsläppspunkt har utretts av HydroGIS AB 3. Förslaget innebär en förlängning av utloppsledningen på två olika sätt för att nå ut till djupområdet kring
Fredagsholmen i väster, där vattenomsättningen bedöms vara mycket god. Båda dessa
alternativ bedöms dock få betydande negativa konsekvenser i samband med farleder,
ankarplatser och kuperade bottnar.
Förutsättningen i HydroGIS uppdrag har varit att finna ett utsläppsläge som ligger utanför
Ellösefjorden. Då vattenströmmarna i fjordarna kring Orust går fram och tillbaka med
framför allt tidvatten, så blir varken vattenområdena vid Malö strömmar eller Snäckedjupet aktuella för ny utsläppspunkt. Därmed kvarstår endast vattenområdet väster om
Fredagsholmen sydost om Islandsberg. Två alternativa sträckningar har presenterats.
Kostnad för viktad utloppsledning med den dimensionering som bedömdes lämplig
(diameter 250–300 mm) uppskattades 2016 till ca 2 500–3 000 SEK per meter. Sannolikt
behövs en större dimension vid framtida bedömd flödesbelastning, vilket innebär högre
kostnad. Om en luftningsstation behövs uppskattas priset för en sådan till närmare ca
200 000 SEK, beroende på eventuella anläggningssvårigheter med t ex sprängning för
ledningsschakt.

6.3.1 Alternativ A
Från Ellös reningsverk följer alternativ A (se Figur 23) i stort sett den djupränna som går i
en vid båge i södra Ellösefjorden ut mot gattet vid södra Fredagsholmen. Djuprännan
korsas alldeles öster om den djupaste svackan.
En betydande nackdel är att sträckan ligger i samma plan som farleden för båttrafiken
från Strömmarna ut mot Västerhavet. För att undvika farleden kan också ledningen
läggas söder om denna för att sedan korsa den söder om Lilla Kyrkeskär (sträckan är
markerad med tunnare röd linje i Figur 23). En betydande svårighet är att den går rakt
genom ett ankringsområde för fartyg, vilket Transportstyrelsens sjötrafikavdelning med
stor säkerhet kommer att ha invändningar mot. Även alternativ A går sannolikt för nära
detta område. Ledningssträckan för alternativ A är 2 950 m
Ett alternativ till att gå ut väster om Fredagsholmen, vilket kräver att en luftare placeras
på södra sidan av holmen, är att det behandlade avloppsvattnet släppas vid den
markanta djuphålan på ca 37 m, öster om tröskeln (den gröna punkten i Figur 23). Här
3 Recipientundersökning – Ellös ARV; Sediment i Ellösefjorden. HydroGIS AB Rapport 733, 201402-25 reviderad 2014-03-17
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och vid tröskeln är det mycket god vattenomsättning och tröskelområdet består av bottnar
med erosionskaraktär dvs. berg och skalsand/grus.

Figur 23: Förslagen ledningssträcka i plan och profil enligt alternativ A.

6.3.2 Alternativ B
Alternativ B får ingen jämn profil (se Figur 24), vilket kan leda till att luftfickor ansamlas i
ledningens höjdpunkter, varvid problem med att ledningen kan flyta upp eller stopp i
ledningen kan inträffa. För att förhindra detta måste i så fall en eller flera luftningsstationer anordnas, varav en föreslås ligga på en holme nordväst om St Kyrkeskär. Resterande
ledningsträcka ut förbi norra Fredagsholmen är dock så kuperad att det med svårighet
går att passera här för att komma utanför Ellösefjorden. Ledningssträckan för alternativ B
är ca 3 100 m.
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Figur 24: Förslagen ledningssträcka i plan och profil enligt alternativ B

6.3.3 Slutsats
HydroGIS AB:s sammanfattar de utreda alternativa utsläppslägena och förslagen till
ledningsdragning i följande punkter.

4

•

Ett utsläpp i endera Snäckedjupet eller Malö strömmar kommer givetvis att
förvärra situationen och öka på de sulfidrika sedimenten som redan finns i
Snäckedjupet, vilket observerades i en tidigare utredning om bottnarnas status 4.

•

Ett utsläpp alldeles väster om Fredagsholmen vore sannolikt det bästa ur
spridningssynpunkt då vattenströmmarna här och förbi Islandsbergs huvud är
tidvis både starka och turbulenta. Ledningsdragningen hit blir som tidigare
påpekats besvärlig på grund av den kuperade bottnen. Ett utsläpp här bedöms
på intet sätt förhindra att uppsatta miljökvalitetsnormer för vatten kan uppnås.

•

Ett fullgott alternativ ur spridningssynpunkt, och sannolikt också beträffande
miljökvalitetsnormerna, vore att släppa det renade avloppsvattnen i djuphålan
belägen strax sydost om Fredagsholmen. Då djupet här är ca 37 m måste
avloppsvattnen stiga ca 25 m innan det når salthaltsprångskiktet på ca 12 m djup.
Under denna sträcka hinner en effektiv inblandning i djupvattnet ske. Det finns en

Kontrollprogram för Ellös avloppsreningsverk Orust kommun. HydroGIS AB rapport 476, 2006.
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naturlig anledning till att bottentopografin i Ellösefjorden ser ut som den gör med
både den bågformade rännan och djuphålan, dvs. tidvis så kraftiga
bottenströmmar att lättare organiskt material inte ackumuleras, dvs. erosion- eller
transportbottenförhållande råder och den ursprungliga bottentopografin
bibehålles.
Vattenströmmarna öster om Härmanö (ligger väster om Ellös och sydväst om Fredagsholmen) när kraftiga och oftast nordgående, vilket genererar en medurs cirkulation av
åtminstone ytvattnet ner till tröskeldjupet på ca 16 m kring Fredagsholmen. Vid trösklarna
uppstår därför turbulent vatten som bidrar effektivt till utspädning av avloppsvattnet och
en vidare spridning mot väster.
Bästa ledningsprofilen erhålls i alternativ A (se Figur 23) medan alternativ B (se
Figur 24) får en kuperad profil där luftare måste anordnas vid någon lämplig holme. I
båda alternativen blir det problem att ta sig förbi trösklarna söder respektive norr om
Fredagsholmen. Vid dessa består bottnen av kuperade berg med skalsand i svackorna.
Slutsatsen av HydroGIS AB:s samtliga genomförda undersökningar fram till 2016 är att
nuvarande utsläpp och utsläppsläge fungerar tillfredställande.

7

Förutsedd miljöpåverkan under anläggningsskedet

7.1

Mark
För att kunna bygga ut Ellös reningsverk kommer mer mark behöva tas i anspråk och
sprängningsarbeten (se avsnitt 7.3) kommer att behöva genomföras i närliggande berg.
Befintlig fastighet gränsar till strandskyddsområde. Utbyggnaden kan innebära att
strandskyddsområdet påverkas vilket i så fall innebär att en dispensansökan behöver
upprättas i samband med bygglovet. Inga natur eller kulturvärden bedöms påverkas
under anläggningsskedet.
Om misstanke finns för schaktning i mark med föroreningar kommer kontakt tas med
kommunens miljöenhet. Hantering av överskottsmassor kommer att hanteras i samråd
med tillsynsmyndigheten.
Påverkan bedöms i detta läge som måttlig så länge markarbeten sker i icke förorenade
områden.

7.2

Utsläpp till vatten
Upphandlad totalentreprenör kommer att få i uppdrag att planera och genomför den
provisoriska driften utav reningsverket. Detta är ett exempel på hur den kan komma att
genomföras. Innan den provisoriska driften påbörjas kopplas fiskindustrins inkommande
flöden bort från Ellös reningsverk, detta för att tillgängliggöra bassängytor under
ombyggnationen.
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7.2.1 Grovrening
Rensgaller byts lämpligen tidigt under ombyggnaden för att nya ersättningsgaller ska vara
fullt intrimmade innan de nybyggda delarna av reningsverket tas i drift. Under tiden
används provisoriska galler (troligtvis de galler som används idag) på tillfällig plats.
7.2.2 Försedimentering
I dagsläget har den kommunala delen av reningen ingen försedimentering.
Förmodligen åtgärdas försedimenteringen för industrivattnet först. Sedan leds det
kommunal vattnet till denna försedimentering. Då finns även möjligheten att nyttja
befintlig biobädd för rening.
Därefter åtgärdas befintlig mellansedimentering och byggs om till försedimentering.
7.2.3 Biologisk rening
Dagens aktivslamsteg används så länge som det är möjligt i kombination med befintlig
biobädd (som idag används för industrivatten). Förmodligen kommer dagens aktivslamsteg inte kunna användas ända tills det nya biosteget är färdigställt. När dagens
mellansedimentering byggs om till försedimentering tas dagens aktivslamsteg ur drift. Då
bedrivs den biologiska reningen endast med hjälp av biobädden tills dess att det nya
biosteget är redo att tas i drift.
7.2.4 Kemisk rening
Den kemiska reningen lämnas utan åtgärd till dess att det nya skivfiltersteget är redo att
tas i drift. Skivfiltersteget designas för att klara 2 Qdim vid 20 000 pe och klarar att hantera
hela det framtida flödet på Ellös reningsverk.
7.2.5 Slamhantering
I slamhanteringen driftsätts först den mekaniska förtjockaren vilket ger en ökad lagringstid
för slammet i befintliga volymer. Tiden för centrifugbyte minimeras, eventuellt behöver
förtjockat slam transporteras från reningsverket under en kortare period.
7.2.6 Temporära utsläppskrav under byggtiden
Eftersom reningsverket ska vara i drift samtidigt som åtgärder genomförs i befintlig
anläggning krävs temporära utsläppskrav under ombyggnaden. Vanligtvis uppstår
oförutsedda händelser under en ombyggnation och temporära lösningar som inte är
optimerade behöver ofta tas i bruk med kort varsel. Som temporära utsläppskrav under
byggtiden föreslås 20 mg BOD7/l samt 0,8 mg Ptot/l och inga krav på kväverening.
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7.3

Buller och vibrationer
Anläggningsarbetet vid uppförandet av det nya anläggningsdelarna medför buller och
vibrationer vid sprängning. Anläggningsarbetena medför även buller från arbetsmaskiner
och masstransporter samt transporter av personal till och från området.
Området runt reningsverket bedöms vara relativt okänsligt för buller. Buller kan medföra
störning för de närmaste bostäderna som ligger på ca 250 m avstånd från anläggningen.
Anläggningsskedet pågår under en begränsad tid och antalet berörda bostäder är få.
De tyngre anläggningsarbetena kommer i första hand utföras vardagar under normal
arbetstid. Bullrande arbeten kommer inte utföras nattetid mellan kl. 22:00 och 06:00.
Bullrande arbeten kvällstid kommer endast tillåtas undantagsvis och under kortare
perioder av byggtiden. Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser kommer att
uppfyllas.
Påverkan bedöms i detta läge som måttliga t.ex. när sprängningsarbete pågår men
sammantaget som små eftersom den pågår under en begränsad tid samt att antalet
berörda bostäder är få.

8

Förutsedd miljöpåverkan i driftskedet
Verksamheten vid ett reningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp
till vatten är det mest signifikanta. Nedan listas de miljöaspekter som kommer att beskrivas i den MKB som bifogas tillståndsansökan. MKB:n ska ge en samlad bedömning
av hur reningsverket påverkar miljön och människors hälsa. Detta sker genom en
bedömning av de positiva och negativa effekter som reningsverket kan ge tillsammans
med en jämförelse med ett s.k. nollalternativ, se avsnitt 6.1. Nollalternativet beskriver
vilka konsekvenserna skulle bli om den planerade verksamheten inte ges tillstånd. Där
det är möjligt ska även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa negativa effekter av
verksamheten beskrivas.

8.1

Vatten

8.1.1 Recipienten
Ellösefjorden är belägen vid nordvästra Orust där Malö strömmar och Snäckedjupet
mynnar. Utsläppspunkten från reningsverket är beläget strax utanför mynningen till Malö
strömmar, se Figur 9.
Den centrala delen av Ellösefjorden karakteriseras av ett stort grundare område med
ca 5-7 meters djup. Från Malö strömmars mynning i fjordens östra del går en djupränna
mot väster i en vid båge med ca 20 meters djup med undantag av två djuphålor. Den
västra djuphålan har ett vattendjup på ca 35 m och är belägen söder om Fredagsholmen.
Vid Fredagsholmens norra respektive sydvästra delar finns trösklar vars djup begränsar
tillflödet av saltare bottenvatten till Ellösefjorden.
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Det behandlade avloppsvattnet släpps idag ut på ca 12 m djup. Då avloppsvattnet består
av sötvatten med lösta närsalter kommer det att stiga mot ytan, varvid en del sprids inom
salthaltsprångskiktet på ca 12 m djup och ytterligare i ett skikt på ca 8 m djup som
motsvarar tröskeldjupet in i Malö strömmar. Resterande del, som torde utgöra övervägande andel avloppsvatten, sprids därefter i skiktet 8-0 m. Detta skikt kommer så småningom
gå ut genom gatten kring Fredagsholmen. Då spridningen genom Ellösefjorden tar lång
tid kommer de lösta närsalterna att generera bl a planktonalger inom Ellösefjordens hela
vattenmassa. Planktonproduktionen är som alltid maximal under vår och höst medan
bottenlevande alger har högst produktion under vår och sommar.
Recipientprovtagning längs bohuskusten utförs av Bohuskustens vattenvårdsförbund. Det
finns ingen provtagningspunkt i Ellösefjord. Närmsta provtagningsstation till Ellös reningsverk är Koljöfjord, nordost om utloppet från reningsverket och den punkten är inte
relevant för en redovisning av omfattningen av reningsverkets påverkan i Ellösefjord.
I rapporten Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten 2017 nr. 2017-6 presenteras
trender för de hydrografiska mätningarna över ett längre perspektiv, mellan 1990-2016.
För alla provtagningspunkter är trenden den samma varför den skulle kunna antas vara
så även för Ellösefjord. Trenden för N-tot, nitrit (NO2), nitrat (NO3), ammonium (NH4), DIN
och oorganiskt fosfat (PO4) signifikant nedåtgående mellan 1990 och 2016. Även klorofyll-a har minskat och siktdjupet har ökat (positivt). Däremot har P-tot och silikat (SiO3)
haft en stigande trend. Vid trendberäkningarna har säsongsvariationer inkluderats. Om
säsongsvariation exkluderas uppnås samma resultat med undantag för siktdjup där ingen
signifikant förändring då kan påvisas.
8.1.2 Utsläpp till vatten
Behandlat avloppsvatten innehåller generellt en viss mängd näringsämnen, som kan
orsaka övergödning, samt bakterier som kan vara skadliga för djur och människor.
Avloppsvattnet som lämnar reningsverket och leds till recipienten ska vara behandlat i
den utsträckningen att värdena för BOD7 och total fosfor (Ptot) hålls under beslutade
gränsvärden (beslut 2001-02-15). Efter ombyggnationen kommer reningsverket även ha
kväverening. I dag har halten av totalkväve (Ntot) i medeltal de senaste fyra åren (2015–
2018) varit 34 mg/l på Ellös reningsverk. Vid ett utbyggt kvävereningssteg bedöms halten
ligga under 15 mg/l.
Ombyggnaden av Ellös avloppsreningsverk innebär också att enskilda avloppsanläggningarna kan anslutas till avloppsreningsverket. Det gäller enskilda avloppsanläggningar
som ansluts i samband med att överföringsledningarna byggs. Men även anslutning av
enskilda anläggningar i framtiden. Den möjligheten finns inte i dag.
I Tabell 5 sammanfattas vilka halter och mängder av föroreningsämnen som recipienten
har fått ta emot från Ellös reningsverket men också utsläpp till andra recipienter från de
sex reningsverk vars avloppsvatten ska överföras till Ellös reningsverk. Redovisningen
gäller för de senaste fyra (2015–2018). I tabellen redovisas även de mängder som
teoretiskt skulle kunna belasta recipienten, dvs nuvarande och framtida dimensionerande

repo001.docx 2015-10-05

47(57)
SAMRÅDSUNDERLAG
2020-02-27 REVIDERAT 2021-02-02
TILLSTÅNDSPRÖVNING ENLIGT 9 KAPITLET MILJÖBALKEN FÖR ELLÖS AVLOPPSRENINGSVERK, ORUST
KOMMUN

EM c:\users\elm\desktop\samråd ellös ar\samrådsunderlag ellös arv 2020-02-27 rev 210202 (002).docx

belastning. Även nuvarande flöde från Ellös reningsverk samt nuvarande och framtida
dimensionerande flöden.
Dagens medelbelastning till Ellös reningsverk är ca 2 700 pe (dvs. totalt antal
personekvivalenter beräknat utifrån BOD-belastning i inkommande vatten) medan
belastningen till de sex övriga reningsverken på Orust motsvarar ca 4 000 pe.
Av tabell 5 framgår inte den positiva effekten på recipienterna runt Orust tack vare att
reningsverk läggs ned och möjligheten av att ansluta enskilda avloppsanläggningar. För
framförallt belastningen av kväve kan det får stor effekt. En viktig effekt är att i de inre
östra fjordarna kommer utsläppen minska när avloppsvatten från Svanesunds och
Varekils förs över till Ellös reningsverk. Kvävebelastningen minskar med drygt 8 ton per
år bara av att vattnet överförs till Ellös reningsverk. Belastningen minskar ytterligare när
delar av södra Orust får kommunalt avlopp tack vare möjligheten att koppla in sig på Ellös
reningsverk. Flera fastigheter som i dag har mer eller mindre direkta utsläpp till det inre
fjordsystemet kommer att kunna koppla in sig på överföringsledningen från Svanesund
och Varekil till Ellös reningsverk.
Tabell 5: Utsläpp till recipient 2015–2018 från Ellös reningsverk och de sex reningsverk som ska
överledas till Ellös reningsverk samt nuvarande och framtida dimensionerade belastning.
Näringsämne
BOD7

Ellös ARV
villkor
Enhet
gällande
(föreslagna)

mg/l

Ellös ARV
2015–2018

10 (10)

ton/år
Ptot

mg/l
ton/år

Ntot

mg/l

- (15)

m

3/d

5

0,1
0,03

ton/år
Flöde

4
2

0,3 (0,3)

Ellös ARV
Totalt mängd
framtida dim.
från 7 ARV
belastning
2015–2018
(20 000 pe)

0,1

34
16

31

1 240

Ellös ARV
nuv. dim.
belastning
(10 000 pe)

10

10

20

9

0,3

0,3

0,6

0,3

15

34*

31

30*

5 600

2 400

* Inget villkor på kväve, mängden är beräknad utifrån nuvarande (2015–2018) utsläppshalter från
Ellös ARV och dimensionerande flöde.

Flödesbelastningen till Ellös reningsverk kommer öka ca 4,5 gånger vid framtida dimensionerande belastning jämfört med dagens medelbelastning vid Ellös reningsverk. Medan
flödet vid framtida dimensionerande belastning ökar ca 2,3 gånger jämfört med
nuvarande dimensionerande belastning.
Av Tabell 5 framgår att den totala mängden BOD7 och total fosfor (Ptot) som släpps till
recipienter från alla sju reningsverken är mer än dubbelt så stor som dagens utsläpp
endast från Ellös reningsverk. Medelhalterna för 2015-2018 är mycket låga både för
BOD7 och fosfor från all reningsverken (varierar mellan 3-8 mg/l respektive 0,1-0,2 mg/l).
Ett undantag är utsläpp av BOD7 från Mollösunds reningsverk som har en medelhalt på
17 mg/l. För totalkväve (Ntot) är mängden ungefär dubbelt så stor från alla sju reningsverken jämfört med utsläppen från Ellös reningsverk. Tack vare framtida kväverening
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kommer halten minska kraftfullt jämfört med dagens halter som varierar mellan 11–45
mg/l från reningsverken på Orust. Den framtida mängden totalkväve blir ungefär lika stor
som den sammanlagda belastningen i dag från alla sju reningsverken, ca 31 ton/år.
HydroGIS AB har undersökt marina sediment inom Ellösefjorden för att kunna utvärdera
hur Ellös reningsverk påverkar recipienten Ellösefjorden 5. I samma rapport har även
redovisats förslag till alternativ sträcka för en längre utloppsledning, se avsnitt 6.3.
Sedimentproverna på båda sidor om nuvarande utsläppspunkt uppvisar ingen sådan
påverkan av ackumulerade organiska partiklar som kan härledas direkt till nuvarande
utsläpp av behandlat avloppsvatten.
Både kväve- och fosforinnehållet i sedimentproverna ligger ungefär i samma storleksordning för samtliga prover. Lägsta värdena finns i området kring utsläppspunkten för
Ellös reningsverk och väster om denna. I HydroGIS rapport har därför gjorts bedömningen att avloppsvattnet inte har störst påverkan i närområdet kring utsläppsläget. Av
rapporten framgår även att förhållandet mellan kväve och fosfor bara är 1,25:1. För
optimal generering av planktonalger i det fria vattnet är vanligen förhållandet i storleksordningen 16:1 (den s.k. Redfieldkvoten). Det finns ett rejält överskott av kväve, som
därför aldrig kan bli en begränsande faktor för algtillväxt. Det gäller även efter en långtgående kväverening. Förhållandena i sedimenten visar att det sker en mycket omfattande
denitrifikation, som omvandlar kväveföringarna så att dessa återförs till atmosfären. Även
för framtida belastning kvarstår ett rejält överskott av kväve (ca 15 ton jämfört med
Redfield-kvoten på ca 7 ton), som därför aldrig kan bli en begränsande faktor för algtillväxten. Ett utsläppskrav på 15 mg/l för totalkväve har därför bedömts som rimligt.
8.1.3 Bräddningar
En anledning till bräddningar på ledningsnätet eller i reningsverket är stora mängder
tillskottsvatten. Överföringen innebär pumpning av avloppsvatten som kräver energi.
Arbetet med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i spillvattensystemen är
mycket viktigt för att inte onödiga mängder vatten ska behöver pumpas. Det leder även till
minskade problem med bräddningar men också källaröversvämningar och utspädningen
av vatten till reningsverken. Minskar inte mängden tillskottsvatten begränsar det också
planerade ny exploatering och anslutning av nya verksamhetsområden.
Den enskilt viktigaste åtgärden för att säkerhetsställa en tillfredsställande funktion på
reningsverken tills ombyggnad eller nedläggning kan genomföras är att minska mängden
tillskottsvatten till spillvattennätet. Arbetet med att åtgärda inläckande vatten har
prioriterats som ett delprojekt utöver det vanliga arbetet.
Det har gjorts stora investeringar i fjärrövervakning och flödes- och mängdmätningar i
kommunens pumpstationer för att få ett underlag för åtgärdsplanering av bland annat
inläckage. I dessa investeringar ingår även att byta alla abonnenters vattenmätare till

Recipientundersökning-Ellös ARV Sediment i Ellösefjorden Hydro GIS AB Rapport 733 201402-25 reviderad 2014-03-17.
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fjärravlästa för att kunna samköra uppgifterna som regnmängd och flöde till pumpstationerna med förbrukning hos abonnenterna. Dessa uppgifter ska sedan användas för
prioritering av åtgärderna för att minska inläckge.

8.2

Luft och lukt
Generellt är de största källorna till luftutsläpp vid reningsverks olika behandlingssteg
(dikväveoxid) samt avfallshanteringen såsom rens- och slamhanteringen (metan). Luft
från förbehandlingen och slamhanteringen renas i barkfilter och biotorn. Frånluften från
alla processvolymer t.ex. slutsedimenteringen har undertrycksventilation alternativt
punktutsug som behandlas i två steg. Andra utsläppskällor är avgasutsläppen från tunga
transporter till och från reningsverket. För beskrivning av transporter se avsnitt 9.5.
Generellt är de största källorna till lukt vid reningsverk de första behandlingsstegen samt
avfallshanteringen såsom rens- och slamhanteringen.
En ökad belastning till reningsverket bedöms inte påverka dagens luktsituation. I stället är
det utformningen av varje processteg som avgör hur mycket det luktar.
Det har varit få klagomål angående lukt de senaste åren. Kontakt har tagit med de som
klagat och när de har kommit på besök har det ofta visat sig att orsaken till lukt kommit
från annan källa.
Påverkan bedöms i detta läge som liten eftersom det sannolikt inte varit några klagomål
på lukt från reningsverket. Reningsverk ska byggas om för kväverening som något
förbättrar luktförhållandena tack vare längre uppehållstider i dem biologiska reningen.

8.3

Buller
Vanligaste källor till buller på ett reningsverk är blåsmaskinerna samt vissa transporter till
och från anläggningen. Verksamheten bedöms dock inte ge upphov till buller som kan
påverka boende i omgivningen.
I dagens gällande tillstånd finns villkor för buller som gäller för ljud vid bostäder. Några
klagomål angående buller har inte kommit till kommunens kännedom efter att
kompletterande ljudisolering av blåsmaskinerna utförts.
En del av det totala antalet tunga transporter kommer att försvinna när slam från de
övriga reningsverken inte längre behöver transporteras till Ellös reningsverk, se avsnitt
8.4. Transporter till och från reningsverket ökar mycket marginellt vid en ytterligare ökad
belastning efter att reningsverken anslutits. En ökad belastning till Ellös reningsverk
bedöms förbättra bullersituation när antalet tunga transporter minskar. Antalet tunga
transporter vid de övriga sex reningsverken kommer i stort sett att försvinna när de har
lagts ned.
Påverkan bedöms i detta läge som liten.
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8.4

Trafik och transporter
Transporter till och från anläggningen sker av olika typer av fordon. Tyngre fordon
används för transport av externslam samt avvattnat slam och kan bestå av flera
transporter varje dag. Kemikalietransporter av fällningskemikalie och polymer sker vid
enstaka tillfällen per månad. Till och från området sker även personbilstransporter.
Dessutom sker transporter av rens och sopor samt övriga leveranser av gods, vilket rör
sig om ca 15 tillfällen per månad.
Den största andelen tunga transporter till reningsverket är av externslam från de övriga
reningsverken i kommunen samt externslam från enskilda avloppsanläggningar (även
samfälligheter). När reningsverket är utbyggt och de övriga sex reningsverken är nedlagd
kommer transporterna av slam från dessa reningsverken är försvinna.
När överföringsledningarna är klara kommer flera enskilda avloppsanläggningar längs
ledningssträckningen att anslutas till det kommunala avloppsnätet och antalet transporter
av externslam kommer att minska. Allt slam från de enskilda avloppsanläggningar som
inte kommer att anslutas till avloppsnätet kommer i framtiden att transporteras till Ellös
reningsverk även det externslam från enskilda avloppsanläggningar som idag
transporteras till Svanesund.
Antal hämtningstillfällen av rens och hushållsavfall blir förmodligen samma vid Ellös
reningsverk i framtiden trots att mängden kommer att öka för att mängderna vid varje
hämtning kommer kunna ökas. Samma gäller för transporter av kemikalier under
förutsättning att lagervolymen dimensioneras optimalt.
Antalet transporter av avvattnat slam från Ellös reningsverk kommer att öka när
Svanesunds reningsverk läggs ned.
Det vägnät som berörs av tunga transporter till och från reningsverket är Slätthultsvägen i
Ellös samt Gullbergsvägen mot Hälleviksstrand (väg 770), Glimsåsvägen mot Varekil
(väg 178) och sedan Varekilsvägen mot Svanesund (väg 734). Transporter av kemikalier
och avvattnat slam sker även på Morlandavägen (väg 752) till Henån och vidare på väg
160 mot väg E6. En del av transporterna till de mindre orterna på Orust försvinner när
reningsverken läggs ned även om transporter av avloppsslam från enskilda
avloppsanläggningar kommer finnas kvar och de sker över hela ön.
Bedömningen är att antalet tunga transporter kommer att minska till och från Ellös
reningsverk. Det totala antalet transporter på Orust av slam och kemikalier kommer att
minska med ca 40 % när de sex reningsverken är nedlagda.

8.5

Natur, kultur och friluftsliv
Av de skyddsvärden som presenterats i avsnitt 5 så är det endast Strömmarna (både
som riksintresse för natur enligt kap 3 miljöbalken och Natura 2000 område) som bedöms
kunna påverkas negativt av reningsverkets verksamhet. Effekten och konsekvenserna för
detta område av reningsverkets påverkan kommer att bedömas i MKB:n till ansökan. I
MKB:n beskrivs även konsekvenser för de skyddsvärda områden som bedöms påverkas
positivt av att reningsverk läggs ned.
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8.6

Hushållning med naturresurser

8.6.1 Energi
Vid reningsverket används elenergi i huvudsak vid biosteg samt pumpning av avloppsvatten. Tillsats av kemikalier och bortforsling av rens, sand och slam är också processer
som förbrukar energi. Elen som används är så kallad grön el, dvs 100 % förnybar och
den är märkt med Bra Miljöval. I medeltal under 2015–2018 har 860 MWh elenergi
förbrukats vid Ellös reningsverk. För uppvärmning av lokaler används fjärrvärme.
För att bedöma energiförbrukningen i den framtida anläggningen antas en schablonförbrukning av 100 kWh per pe och år (vilket är i den högre delen av intervallet för en
anläggning av denna storlek). Vilket skulle ge en ungefärlig energiförbrukning på 2 000
MWh per år vid full belastning på reningsverket.
Generellt finns det stordriftsfördelar med att centralisera avloppsvattenhanteringen dessa
fördelar avklingar i normalfallet vid ca 20 000 pe. Jämfört med att driva sju reningsverk
kommer förmodligen energiförbrukningen att minska då vattenreningen centraliseras till
Ellös reningsverk, även om energiförbrukning för pumpning tillkommer.
8.6.2 Kemikalieanvändning
De kemikalier som hanteras i större mängder i verksamheten är fällningskemikalier och
polymerer. Fällningskemikalier används för att i avloppsvattnet kemiskt binda fosforföreningar i löst form och få dem att sedimentera. Polymererna används till förtjockning
av slam i olika steg.
Alla flytande kemikalier står invallade eller på uppsamlingstråg. Fällningskemikalien
Ekoflock 90 lagras idag i en tank på 18 m3 och det bedöms räcka även för framtida
förbrukning.
Kommande lagringsvolymer för processkemikalierna kommer att anpassas för lägsta
leveranskostnad och minsta miljöpåverkan.
Polymer till avvattningen levereras i säck. Polymersäcken lyfts i en galge till den
automatiska polymerberedningen där flytande polymer blandas till.
I Tabell 6 nedan redovisas de mängder kemikalier som förbrukats i snitt mellan åren 2015–
2018.
Tabell 6: Förbrukning av kemiska produkter 2015–2018 jämfört med framtida förbrukning
KemikalieEllös reningsverk
De sex övriga
Framtida förbrukning
förbrukning
2015-2018
reningsverken
2015-2018
Fällningskemikalie,
Ekoflock (ton)

160

130

400

Polymer, slam (ton)

2

0,4

12

Förbrukningen av fällningskemikalie kan förväntas bli i storleksordningen 400 ton
Ekoflock 90 per år när Ellös reningsverk är belastad med 20 000 pe. Den framtida
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förbrukningen av kemikalier kommer bli betydligt lägre per avskilt kilo fosfor än dagens
förbrukning framförallt tack vare av en förbättrad styrning som bättre kan hantera
stötbelastning. Belastningsstötarna kan även förväntas minska i ett större reningsverk
eftersom en viss utjämning sker på ledningsnätet.
Förbrukningen av avvattningspolymer kommer öka till ca 8 ton/år för avvattningsutrustning samt 4 ton/år för slamförtjockningsutrustning när reningsverket är belastat med
20 000 pe. Förbrukningen är ganska proportionerlig mot slamproduktionen och den
specifika förbrukningen av avvattningspolymer per ton slam kommer förmodligen inte
skilja sig dramatiskt från nuläget.
Kemikalieförbrukningen försvinner helt på de sex reningsverk som läggs ned. I dag
(2015–2018) är den totala förbrukningen av fällningskemikalie på de sex reningsverken
ca 130 ton/år. Polymer används vid Svanesunds och Hälleviksstrands reningsverk och
förbrukningen har i medeltal varit ca 0,4 ton/år på de två reningsverken.
8.6.3 Användning av slam
Vissa växtnäringsämnen, som exempelvis fosfor, är ändliga resurser och VA-verksamheten har en viktig roll i en hållbar återföring av växtnäring. Slammet som produceras i
reningsprocessen har använt för sluttäckning av avfallsanläggningar till och med 1999.
Från januari 2020 kommer det avvattnade slammet från Ellös reningsverket att tas om
hand vid Rang-Sells avfallsanläggning i Heljestorp. Slutanvändning blir åkermark efter
mellanlagring.
Kommunens mål i avfallsplanen 6 är att avloppsslammet ska nyttjas för energiutvinning eller
som näringskälla på mark där näring behövs.
Återföring av mull, fosfor och andra näringsämnen från avloppsslam är en central fråga i
en cirkulär ekonomi. Förslaget innebär att avloppsslam av god kvalitet kan fortsätta
användas på jordbruksmark men att övrigt slam inte längre får användas som
anläggningsjord vilket idag är den vanligaste slamanvändningen. Detta kommer att
innebära en omställning till helt nya lösningar för de flesta reningsverk i Sverige.
8.6.4 Avfallshantering
Avfall som uppkommer vid anläggningen utgörs främst av rens, sand, aktivt kol och
avloppsslam. Därtill även en mindre mängd hushållsavfall och förpackningar som
uppkommer i verksamheten.
Den tvättade sanden deponeras på avfallsanläggningen Månsemyr. Renset skickas till
förbränning i Renovas anläggning på Sävenäs Aktivt kol skickas till destruktion.

6

Avfallsplan 2017–2021, Orust kommun antagen av kommunförmäktige 2007-05-11
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8.7

Klimatpåverkan
Energi- och klimatstrategi
Orust kommun antog 2018 en Energi- och klimatstrategi för 2017-2030 som är ett
underlag för övergripande strategier, beslut, budget och verksamhetsplanering. Energioch klimatstrategi sammanfattar kommunens syn på energi- och klimatfrågorna. I
strategin fastställs klimatmål för 2030 som bl.a. berör minska utsläpp av koldixid från
energiproduktion samt från transporter. Strategierna för att klara detta omfattar bl.a.
ökning av andel fossilfri energiprofuktion, energieffektiviseringen ska öka och
energiförbruknigen minska, andelen transporter ska generellt minska och andelen
fossilfria transporter ska öka.

Översvämning och skred
I ÖP 09 har Orust kommun identifierat att antal platser på ön som kan påverkas vid högst
vatten eller stora skyfall. Kommunen har beslutat att byggnader och anläggningar som är
känsliga för översvämning inte bör placeras på en lägre höjd än +2,00 m över primärkartans 0-plan, ca 2,10 m över medelvattennivån. Som kan ses i Figur 25 så bedöms inte
Ellös ligga inom risk för översvämning men ett område med ökad risk för skred finns i
norra delen av samhället strax söder om reningsverket.
Enligt klimatprognoserna för Västra Götalands kustzon kommer havsnivån att stiga och
nederbördsmängderna öka. Detta gör att översvämningsrisken på Orust kommer att öka i
framtiden. Länsstyrelsen i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram en handbok
för klimatanpassning med avseende på översvämning, Stigande vatten 7. Orust har i det
arbetet varit en pilotkommun. Samhällsviktiga funktioner som påverkas vid stigande
vatten har karterats. Djupare studier där åtgärdsförslag rörande Henåns och Varekilåns
omgivningar föreslås har också genomförts.

7

Stigande vatten, Länsstyrelsen i Västra Götaland Rapport 2013:36
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Figur 25. Riskområden identifierade i ÖP 09 Orust kommun.
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9

Miljökonsekvensbeskrivning
Den MKB som kommer att bifogas ansökan föreslås ha följande innehåll och upplägg.
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Alternativ utsläppspunkt
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Recipientens miljökvalitet
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Bedömningsgrunder och metodik för påverkan och konsekvenser
9.1

Konsekvensbedömningsmetodik

9.2

Miljömål
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Konsekvenser för miljö och resurshushållning i driftskedet
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Utsläpp till vatten
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Utsläpp till luft
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Buller
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Avfallshantering
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Konsekvenser för miljö och resurshushållning i anläggningsskedet
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