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Verksamhetskod B 90.406

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län beviljar
Renova AB anstånd med att komma in med prövotidsredovisning avseende slutliga
villkor för processvatten från rötningsanläggningen enligt Miljöprövningsdelegationens beslut den 30 december 2009 (551-29823- 2008). Prövotidsredovisningen ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast tre år efter
att detta beslut har vunnit laga kraft.
Miljöprövningsdelegationen avslår Renova AB:s yrkanden i övrigt.
I övrigt gäller tillståndsbeslut, dnr 551-29823-2008, meddelat av Miljöprövningsdelegationen den 30 december 2009 samt Miljöprövningsdelegationens beslut
den 17 juni 2015, dnr 551-42284-2013, om ändring av villkor 3 i tillståndet.

Redogörelse för ärendet
Tidigare tillståndsbeslut
Miljöprövningsdelegationen lämnade den 30 december 2009 tillstånd enligt
miljöbalken till ny verksamhet med biologisk behandling av avfall genom rötning
på fastigheten Gamlestaden 66: 1 i Göteborgs kommun. Tillståndet omfattar
behandling av högst 50 000 ton lättnedbrytbart avfall per år.
Miljöprövningsdelegationen uppsköt med stöd av 22 kap. 27 § miljöbalken
avgörandet av vilka slutliga villkor som skulle gälla för avledning av processvatten.
Verksamhetsutövaren skulle under prövotiden utreda dels processvattnets innehåll
av föroreningar samt dels slutligt omhändertagande av processvattnet innefattande
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga en lokal
reningsanläggning för att ur processvattnet avskilja och därefter återföra kväve.
Utredningarna samt förslag till slutliga villkor skulle lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast två år efter att tillståndet tagits i anspråk.
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Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor
Ärendet
Miljöprövningsdelegationen lämnade den 30 dec 2009 tillstånd enligt miljöbalken
till verksamhet med biologisk behandling av avfall genom rötning på Marieholm
behandlingsanläggning, fastigheten Gamlestaden 66:1 i Göteborgs kommun. Beslut
om slutliga villkor sköts upp vad gäller avledning av processvatten och en prövotid
på två år föreskrevs från det att tillståndet tagits i anspråk. Tillståndet togs i
anspråk den 1 januari 2012.
Renova lämnade därför, i slutet av 2013, in en prövotidsredovisning vars slutsats
var att prövotiden skulle avslutas alternativt skjutas på framtiden tills det fanns ett
processvatten att utreda. Detta förslag godtogs inte fullt ut av Miljöprövningsdelegationen. I beslutet daterat den 17 juni 2015, beviljades Renova AB endast
anstånd i ytterligare två år med att inkomma med prövotidsredovisning avseende
slutliga villkor för processvatten från rötningsanläggningen på Marieholm. Läget är
således detsamma nu som för två år sedan, då det inte heller i dagsläget finns något
processvatten att utreda.

Bakgrund
Det processvatten som syftas på i tillståndet är vatten som bildas vid avvattning av
rötresten som uppkommer vid rötning av avfall. Något som också fastställdes i
samband med det tidigare beslutet avseende prövotiden.
Den verksamhet som Renova idag bedriver vid anläggningen omfattar endast
förbehandling av lättnedbrytbart biologiskt avfall för att framställa ett biosubstrat,
så kallad slurry, lämpligt för biogasproduktion. Den restprodukt som också uppstår,
rejektet, går till avfallsförbränning. Det bildas således ingen rötrest som behöver
avvattnas vid anläggningen och därmed finns inte heller något vatten som kan
utredas med avseende på föroreningar, lämplig behandling och omhändertagande.

Yrkanden
För att inte hamna i en liknande situation som tidigare så yrkar Renova AB att
Miljöprövningsdelegation


i första hand förlänger prövotiden i det provisoriska villkoret till att senast
lämnas in senast två år efter det att verksamheten med avvattning av
biogödsel faktiskt påbörjats. Datum när verksamheten startar meddelas
Miljöprövningsdelegationen.



i andra hand avslutar prövotiden och fastställer gällande provisoriska
villkor som slutliga villkor för det vatten som i framtiden kan komma att
uppstå från avvattning av biogödsel.

Under prövotiden och intill dess att beslut om annat vinner laga kraft, gäller
provisoriska föreskrifter enligt tidigare beslut den 30 december 2009.
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Yttranden
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har avstått från att yttra sig i ärendet.

Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen tillstyrker att prövotiden förlängs ytterligare en gång.
Förvaltningen anser att det är viktigt att i tid precisera prövotidens längd så att
bolaget har en realistisk möjlighet att påbörja rötning och avvattning samt utreda
det vatten som uppkommer.
Förvaltningen tycker dock inte att det är rimligt att tidsfristen är oändlig enligt
Renovas huvudyrkande, då prövotiden med en sådan utformning riskerar att skjutas
upp på obestämd tid. Vi instämmer därför i miljöprövningsdelegationens (MPD)
resonemang angående detta i beslutet från den förra förlängningen 2015-06-17.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Vad beträffar bolagets förstahandsyrkande gör Miljöprövningsdelegationen
följande bedömning.
Förutsättningen för tillåtligheten av verksamheten är den omfattning och
utformning som redovisas i ansökningshandlingarna med de skyddsåtgärder m.m.
som föreskrivs i tillståndet. Det framgår inte i bolagets ansökan att det skulle vara
aktuellt att uppföra biogasanläggningen eller att det finns en fastställd
projekteringsplan där det bl.a. framgår när en biogasanläggning ska var uppförd
och i drift. Tillståndet för biologisk behandling via rötning meddelades 2009, och
ansökan upprättades ännu tidigare. Det går därför inte att bortse ifrån att
utvecklingen av tekniken i allmänhet, liksom av vad som utgör bästa möjliga
teknik, både med avseende på energioptimering och på miljöpåverkan från bl.a.
utsläpp till vatten, kan ha ändrats sedan sedan underlaget till ansökan upprättades
och tillståndet meddelades den 30 december 2009. Det kan därför ifrågasättas om
bolaget vid anläggande av en ny biogasanläggning så lång tid efter att tillståndet
meddelades kommer att genomföras på ett sådant sätt att den uppfyller
förutsättningarna i det allmänna villkoret. Om en förlängning skulle medges på det
sätt som sökanden yrkar innebär det att prövotiden medges för i princip oändlig tid
två år efter att en eventuell rötkammare uppförs.
I Miljöbalken 22 kap 27 § anges att när verkningarna av verksamheten inte kan
förutses med tillräcklig säkerhet, kan tillståndsmyndigheten skjuta upp villkor till
dess erfarenhet har vunnits av verksamhetens inverkan.
Vidare står det att den uppskjutna frågan ska avgöras så snart som möjligt.
Miljöprövningsdelegationen bedömer därför inte att bolagets krav om att
prövotidsredovisningen ska lämnas in två år efter att en rötgasanläggning tagits i
drift, är rimligt och det överensstämmer inte med de allmänna principerna enligt
Miljöbalken om att ett tillståndsbeslut ska vara aktuellt och regelbundet ses över
och uppdateras om förutsättningarna i verksamheten förändras.
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Vad gäller bolagets andrahandsyrkande anser inte Miljöprövningsdelegationen att
det i något avseende är rimligt att fastställa de provisoriska villkoren som slutliga
villkor. Ett sådant förfarande bygger på att ett processvatten föreligger, och att
bolaget lämnar in ett utredningsunderlag med förslag på slutliga villkor för de
aktuella parametrarna, såsom anges i tillståndet.

Sammanfattning
Tillståndsmeningarna och det underlag som ligger till grund för tillståndet avgör
vad bolaget har tillstånd till och vad prövotiden omfattar. De yrkanden som
framförs av bolaget kan inte prövas inom ramen för denna ansökan. Prövning kan
enbart ske av den del som gäller förlängning av prövotiden för tillståndet som
meddelades av miljöprövningsdelegationen den 30 december 2009, dnr 551-298232008 och som avser processvatten som har sitt ursprung från biologiskt behandling
av avfall genom rötning.
Bolaget bör få förlängd tid med ytterligare tre år att redovisa de erfarenheter som
kan komma att ha gjorts beträffande vatten från avvattning av biogödsel i
biogasproduktionen enligt ovan nämnda tillstånd från 2009. En förlängd
prövotidtid med tre år istället för två år bedömer miljöprövningsdelegationen skulle
kunna ge bolaget en chans att utföra de erforderliga utredningarna ifall man snarast
påbörjar uppförandet av rötningsanläggningen.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. I beslutet har deltagit Martin Jansson, ordförande, och Lena Thulin
Plate, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Martin Lindberg, miljöhandläggare.

Martin Jansson

Lena Thulin Plate

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför underskrifter

Så här överklagar du Miljöprövningsdelegationens beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen
vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Skickar du med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag
du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du kontakta
Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
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-

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

-

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

-

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

Sändlista:
Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Tillsyn Lst (alltid oavsett om Lst har tillsyn eller inte)
Miljöförvaltningen, miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Övriga remissinstanser
MPD (ordförande, sakkunnig)
Beredaren på miljöskyddsavdelningen,
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