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Yttrande över aktbilaga 53 i mål
M 2673-19 om ansökan om tillstånd,
Preem AB
Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har beretts möjlighet att yttra sig över
aktbilaga 53 i rubricerat mål och vill härmed framföra följande.

Miljöförvaltningens synpunkter
Inställning
Miljöförvaltningen motsätter sig inte att tillstånd meddelas under
förutsättning att miljöförvaltningens framförda synpunkter tas i beaktning
vid prövningen.

Sammanfattningsvis anser miljöförvaltningen att:
-

Tillståndet ska tidsbegränsas
På sikt bör det införas förbättrad rening av rökgaser vid raffinaderiet
för att reducera utsläppen av kväveoxider till luft
Utsläppen till vatten av fosfor och kväve ska begränsas så långt det
är möjligt
Mätning av metaller samt processavloppsvattens toxicitet och
kemiska sammansättning (inklusive ammoniak-kväve) ska ingå i
kontrollprogrammet

Klimatpåverkan och förnybara råvaror
Miljöförvaltningen bedömer att en tidsbegränsning av tillståndet kan
säkerställa en minskning av petroleumråvara och en succesiv övergång till
förnybara råvaror. Vid en ny tillståndsprövning möjliggörs att tillståndet och
villkoren anpassas utifrån vid den tiden rådande styrmedel, bästa tillgängliga
teknik och efterfrågan på icke-fossilt bränsle.
Transporter
Miljöförvaltningen bedömer att miljöförvaltningens synpunkter avseende
transporter tas om hand i sökandens föreslagna villkor 11.6.
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Utsläpp till luft från verksamheten
Miljöförvaltningen har inga ytterligare synpunkter utan vidhåller vad
miljöförvaltningen tidigare har anfört.
Utsläpp till vatten från verksamheten
Miljöförvaltningen har, vilket Preem AB också påpekat, tolkat underlaget
felaktigt vad gäller utsläppsmängderna av fosfor. Miljöförvaltningen
vidhåller emellertid vad som tidigare framförts avseende utsläppsvillkoren,
det vill säga att total mängd utsläppt kväve och fosfor bör skärpas utifrån vad
som är möjligt vid normal drift, med viss marginal för driftsstörningar.

Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att belastningen på recipienten
minskar i varje enskilt fall där så är möjligt, för att alla utsläppskällor
tillsammans ska kunna minska den gemensamma belastningen. Utöver att
den ekologiska statusen inte får försämras i vattenförekomsten så finns det
krav på att den ekologiska statusen avseende näringsämnen ska vara God
2027. Belastningen av näringsämnen på Rivö fjord nord är stor. Principen
bör därför enligt miljöförvaltningen vara att få ner alla utsläpp till ett
minimum till dess att god status uppnås. Därmed ska högre utsläppsmängder
än vad som är helt nödvändigt för verksamheten inte tillåtas och även små
bidrag begränsas så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Av aktbilaga 53, bilaga A, sidan 19, framgår att Preem AB bedömer det som
relativt troligt att, efter en inkörningsperiod och längre provdrift, en
prövotidsutredning kommer att resultera i förslag om lägre gränsvärden för
totalutsläpp av kväve och fosfor. Detta har resulterat i av sökanden
föreslaget utredningsvillkor U3. Den slutliga villkorsformuleringen kommer
att, som senast, presenteras av sökanden vid den muntliga förberedelsen.
Miljöförvaltningen avvaktar med eventuella ytterligare synpunkter i denna
del till den muntliga förberedelsen.
Påverkan på miljökvalitetsnormen för vatten
Mot bakgrund av vad som kommer fram i Preem AB:s bemötande bedömer
miljöförvaltningen att det är tillräckligt att sökanden även fortsatt
regelbundet mäter metaller i utgående vatten från raffinaderiet inom ramen
för kontrollprogrammet. Miljöförvaltningen anser vidare att även
regelbundna kontroller av utgående processavloppsvattens toxicitet och
kemiska sammansättning (inklusive ammoniak-kväve) ska ingå i
kontrollprogrammet.

Miljöförvaltningen vill i detta sammanhang förtydliga att
miljöförvaltningens rapport 2020:13 – ”Riktlinjer och riktvärden för utsläpp
av förorenat vatten till dagvattennät och recipient” är en vägledning vid
miljöförvaltningens tillsyn av miljöfarliga verksamheters utsläpp till
dagvattennät och recipient. Riktvärdena är inte direkt tillämpbara på
tillståndspliktiga verksamheter eller andra verksamheter som undergår en
särskild prövning för att reglera deras utsläpp till recipient, utan är framtagna
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för framförallt mindre verksamheter och vid tillfälliga utsläpp. Riktlinjerna
ger emellertid en indikation på utsläppens storlek och i förlängningen dess
påverkan på recipienten.
Förorenad mark
Miljöförvaltningen har inga ytterligare synpunkter utan vidhåller vad
miljöförvaltningen tidigare anfört.
Skyddade områden, arter och naturvärden
Miljöförvaltningen bedömer att miljöförvaltningens synpunkter tas om hand
i sökandens föreslagna villkor 12.2 och 12.3. Miljöförvaltningen ser positivt
på att villkor 12.2 innefattar skyddsvärda arter och livsmiljöer generellt, och
inte begränsas till formellt skyddade sådana. Miljöförvaltningen ser också
positivt på att samråd genomförs med länsstyrelsen för att bedöma behov
och omfattning av åtgärder i anslutning till exploateringsområdet.

Beslutet har fattats av:
Gunnar Edlund
Enhetschef

Ärendet har handlagts av:
Katarina Johansson
Miljöinspektör
E-post: katarina.johansson@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-3683902

Beslutet är fattat på delegation
Detta beslut är fattat av miljöförvaltningen på delegation av miljö- och
klimatnämnden. Det betyder att politikerna i nämnden har gett
tjänstemännen på förvaltningen i uppdrag att besluta.

Behandling av personuppgifter
Miljöförvaltningen behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår
myndighetsutövning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra om
det krävs enligt lag eller annan författning eller är nödvändigt för ärendets
handläggning. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att personuppgifter
behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Läs mer på
goteborg.se/personuppgiftermiljoforvaltningen
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