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Inbjudan till samråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken med anledning av 
ansökan om ändringstillstånd till miljöfarlig verksamhet vid 
avfallsanläggning i Heljestorp, Vänersborgs kommun. 
 
Inledning 
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB (Bolaget) avser att hos Mark- och miljödomstolen ansöka om 
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken.  
 
 
Bakgrund 
Det gällande tillståndet har ändrats vid två tillfällen. Mark och miljödomstolen har beslutat om ökning 
av vissa mängder avfall vid två tillfällen: 2010 och 2015. Vidare har tillståndet att röta 27 000 ton 
organiskt avfall återkallats 2017 (punkten m). I samband med den ansökan som låg till grund för 
tillståndsändringen för tillståndet 2015 ( M 4008-14, 2015-12-10) inlämnades även en statusrapport. 
 
Anledningen till den nu planerade ansökan är att det finns en efterfrågan i regionen av ökat 
omhändertagande av förorenat vatten. Bolagets anläggning för omhändertagande av förorenat vatten 
kan enkelt anpassas för att dubbla mängden mot vad befintligt tillstånd medger. 
 
Bolaget har vidare haft för avsikt att anlägga dagvattendammar för att rena dagvatten inom 
anläggningen. Detta har inte efter beslut av länsstyrelsen ansetts kunna hanteras genom en anmälan. 
Det har gällt frågan om dagvattendammarna får anläggas utanför verksamhetsområdet och om villkor 
26 för dagvattenrening ska uppfyllas före eller efter dagvattendammarna. Bolaget ansöker därför om 
att få justera verksamhetsområdet, att komplettera reningansläggningen med aktuella 
dagvattendammar samt att villkor 26 förtydligas så att det framgår att villkor för rening ska uppfyllas 
efter dagvattendammarna.  
 
För övrigt håller Ragn-Sells på med en plan över anläggningens utveckling. Anläggningen är hos 
Ragn-Sells prioriterad och ska utvecklas. När denna plan är klar kommer det att bli aktuellt med en ny 
tillståndsansökan, inom ca tre år, omfattande hela anläggningen. De aktuella ändringarna är dock så 
angelägna att de inte kan avvakta en sådan framtida prövning.  
 
 
Omfattning av ändringsansökan 
 
Omfördelade avfallsmängder: 
Vid Ragn-Sells avfallsanläggning i Heljestorp finns en anläggning som tar emot och behandlar bla 
oljehaltigt vatten från tex bilvårdsanläggningar och industrier. Avfallet kan bestå av både farligt- och 
icke farligt avfall. Tillståndet, tillståndspunkt e, medger i dag 20 000 ton per år. Hela denna mängd 
kan bestå av farligt avfall. (Framgår av den tekniska beskrivningen till ansökan som lämnades i 2008).   
Bolaget avser att ansöka om att utöka mängden förorenat vatten och slam som tas emot till 
anläggningen med 20 000 ton/per år bestående av icke farligt avfall.  
 
Samtidigt avses tillståndspunkt h minskas från 250 000 ton per år till 230 000 ton per år. 
Punkt h i tillståndet medger bl.a. mottagning och behandling av icke farligt avfall. Bolaget ansöker om 
att mängden i denna punkt ska minska med samma mängd som utökningen söks för i tillståndspunkt e. 
 



 
 
 
 

Behandling  av dagvatten  
I villkor 26 anges att utsläpp av renat dagvatten får ske till Edsätersbäcken. För att rena detta vatten 
avser bolaget att anlägga en separat reningsanläggning. Detta ingår i befintligt tillstånd. Efter detta 
reningssteg avses vattnet efterpoleras i två dagvattendammar som är belägna strax utanför 
verksamhetsområdet. Bolaget kommer därför att ansöka om att tillstånd meddelas för ändring av 
reningsanläggningen och verksamhetsområdet, så att tillståndet innefattar även dagvattendammarna 
utanför nuvarande verksamhetsområde och att villkor 26 samtidigt förtydligas så att det framgår att 
uppställda villkorskrav ska uppfyllas då renat vatten lämnar dagvattendammarna.  
 
Bolaget kommer därför att ansöka om en justering av verksamhetsområdet och reningsanläggningen 
och att andra stycket av villkor 26 förtydligas så att det framgår att kontroll ska ske efter 
dagvattendammarna.  

 
 
Sevesolagstiftning 
Anläggningen kommer inte att omfattas av Seveso reglerna. Ingen av kravnivåerna kommer att 
uppnås.  
 
 
Förbättrad slamhantering 
Hanteringen av det förorenade slammet, internt från olja/vattenanläggningen, samt externt slam, 
kommer att avsevärt förbättras genom att bolaget avser bygga en helt ny slamhanteringsanläggning 
med sex till åtta fack. Varje fack ska förses med bommar för styrning av materialet. Anläggningen ska 
förses med tak och mottagning och behandlingsmaskiner ska arbeta från olika sidor. Slammet 
behandlas genom stabilisering/solidifiering. En skruvavvattnare avses installeras för åtminstone det 
slam som uppkommer i olja/vattenanläggningen. Det kan även bli aktuellt med frysavvattning av 
framför allt det interna slammet. 
 
Mängder till Göta älv 
Den totala mängd av ämnen kommer att öka till Göta älv något till följd av den planerade ökade 
behandlade mängden i olja/vattenanläggningen, se beräkningarna av utvalda ämnen nedan.  
 
 
Parameter Beräknad tillkommande 

mängd till Göta älv till följd 
av planerad utökning, Kg/år 

Total mängd till Göta älv 2017 från 
Ragn-Sells avfallsanläggning efter 
lakvattenreningsanläggningen, Kg 

Bly 0,0072 0,17 

Kadmium 0,0070 0,03 

Koppar 0,021 3,3 

Krom 0,0064 1,4 

Kvicksilver 0,00016 0,2 

Nickel 0,68 5,3 

Zink 0,085 11,9 

 
 



 
 
 
 

Saken 
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB (nedan bolaget) avser att hos Mark- och Miljödomstolen ansöka om 
tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till ändrad verksamhet. 
 
Bolaget yrkar att utöka mängden förorenat vatten och slam (icke-farligt avfall) som får behandlas och 
vill därför att punkten e) ändras  från 20 000 ton till 40 000 ton per år. Vidare bör det förtydligas att 
maximalt 20 000 ton av det mottagna avfall i punkten e) får klassificeras som farligt avfall. Samtidigt 
yrkar Bolaget att den tillåtna mottagna mängden i punkten h) minskas med 20 000 ton. 
 
De två tillståndspunkterna kommer att få följande lydelse (borttagen text markerad med överstruken 
text och tillägg med fet stil): 
 
e) Behandla oljeförorenat vatten och slam samt avvattna avfall i behandlingsanläggningen för 
oljeförorenat vatten med högst  20 000 40 000 ton per år, varav högst 20 000 kan vara farligt avfall. 
 
I ansökan kommer bolaget även att yrka på att tillståndspunkt h), ska minska från 250 000 ton per år 
till 230 000 ton per år. 
 
Samt att verksamhetsområdet ändras för utbyggnad av dagvattendammar, samt att villkor 26 
förtydligas så att det får följande lydelse: 
 

Utsläppet av renat dagvatten, från dagvattendammarna, till Edsäterbäcken ska uppfylla 
halterna i villkor 36 som begränsningsvärden för utsläpp med undantag för koppar (Cu) 
där halten ska vara 0,02 mg/l, för nickel (Ni) där halten ska vara 0,04 mg/l och för 
totalkväve (N-tot) där halten ska vara 10 mg/l. Parametrarna för BOD7 ammonium (NH4-
N) och supenderande ämnen (susp.) ska inte tillämpas. 

 
 
Bolaget har tillstånd att behandla 20 000 ton oljeförorenat vatten och slam, samt att avvattna flytande 
avfall. Vissa delar av det mottagna avfallet i punkten e) klassificeras som farligt avfall (i enlighet med 
vad som angavs i bilaga till den tekniska beskrivningen). Det är idag inte angivet någon gräns i 
tillståndet för hur stor del av mottagna avfallet i punkten e) som får utgöras av farligt avfall. Bolagets 
ansökan avser en utökning av mängden förorenat vatten och slam (klassificerat som icke-farligt 
avfall). Bolaget vill förtydliga att den maximala mängden farligt avfall inte får överstiga 20 000 ton, 
d.v.s. att det inte är frågan om att utöka den maximala mängd farligt avfall som ska kunna tas emot 
med stöd av punkten e). 
 
Verksamheten ska klassificeras enligt 29 kap. 67 § och 29 kap. 69 § miljöprövningsförordningen.   
 
Ändringarna är av begränsad betydelse ur miljösynpunkt. Miljöpåverkan kommer inte att öka i 
förhållande till vad som tidigare har tillståndsprövats och antalet transporter kommer att vara 
oförändrade. Genom anläggande av dagvattendammar kommer reningen av dagvatten att förbättras.  
 
Länsstyrelsen bör fatta beslut om att ändringen inte medför en betydande miljöpåverkan så att b la 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning kan begränsas.  
 
 
 
 



 
 
 
 

Administrativa uppgifter 

Anläggningens (platsens) namn:  Heljestorp  

Anläggningens (plats-) nummer: 1487-1301 

Kommun: Vänersborg       

Fastighetsbeteckningar: Kvarntorp 2:12 och Kvarntorp 2:3 

Huvudman: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Organisationsnummer: 556076-8516 

Besöks- och postadress: Heljestorp 150, 462 73 Vänersborg 

Fakturaadress: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, Box 44, 832 21 FRÖSÖN 

Kontaktperson: Ragnar Davidsson, 0521-27 70 53, 076 117 53 51, ragnar.davidsson@ragnsells.com    

Huvudbransch och tillhörande kod: 90.290-1     ( deponera icke farligt avfall) 

Övriga branscher och koder:  90 320-i, 90.30 , 90.406-i, 90.435-i, 90.408-i, 90.70 

Tillståndsmyndighet: Tingsrätten i Vänersborg, Mark- och Miljödomstolen     

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Tillstånd enligt: Miljöbalken 

Miljöledningssystem: ISO 14001   

 
 
 
 
 
 
Lokalisering 
 
Avfallsanläggningen ligger i Heljestorp i anslutning till Trestad Center i Vänersborg respektive 
Trollhättans kommuner. Avfallsanläggningen anlades av Vänersborg kommun 1972. Omgivande 
områden utgörs främst av skogs-, trafik samt industri- och handelsområden. Avståndet mellan närmsta 
yta där avfall hanteras och permanenta bostad är ca 250 m. Avståndet till närmsta samlade 
bostadsbebyggelse är ca 600 m. Avståndet från anläggningen till Norra Älvsborgs Läns sjukhus 
(NÄL) är ca 1,5 km. Anläggningens lokalisering mitt i Trestadsområdet och det täta vägnät i 
anslutning till anläggningen innebär en stor fördel ur transportsynpunkt. 
 
Anläggningen är belägen på de tre fastigheterna Vänersborg Kvarntorp 2:1 och 2:12 samt Trollhättan 
Kortered 3:5. Ca 70 ha idag utgörs av avfallsanläggningen. Befintliga dagvattendammar, som ligger 
utanför verksamhetsområdet, är belägna öster om den stora dammen på höger sida i flygfotot nedan, 



 
 
 
 

och planerad utsläppspunkt ligger på fastigheten Kvarntorp 2:3 i Vänersborgs kommun. 
Olja/vattenanläggningen ligger på fastigheten Kvarntorp 2:12. 
 
 

 
 
 
 
Planförhållanden 
Största delen av anläggningen ligger i Vänersborgs kommun. För denna del finns en detaljplan 
antagen 2010, som tillåter avfallshantering.  
 
En mindre del av anläggningen ligger i Trollhättans kommun. I gällande översiktsplan (2003) anges 
att ”området reserveras för avfallsupplag. Ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan bli störda av 
verksamheten eller kan förhindra eller försvåra möjligheterna att utvidga denna bör inte tillåtas”. 
Detaljplan för den del av anläggningen som ligger inom Trollhättans kommun finns inte. 
 
 
Förutsett miljöpåverkan till följd av ändringarna 
Miljön är inte känslig i området och miljöpåverkan bedöms inte bli påtagligt förändrad till följd av de 
ändringar som avses ansökas om, se tabell nedan.  
 

För identifierade miljöaspekter bedöms förändringen vara liten. Nedan följer en sammanställning 
över de förändringar som den planerade verksamheten bedöms ge upphov till: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

+  Ökad påverkan i förhållande till i dag tillståndsgiven verksamhet 
-  Minskad påverkan i förhållande till i dag tillståndsgiven verksamhet 
0 Ingen ändrad påverkan i förhållande till i dag tillståndsgiven verksamhet 

 
Miljöaspekt Källa Miljö-

påverkan 
Kommentar 

Utsläpp till luft 
regionalt 

Transporter (partiklar NOₓ, 
SOₓ, VOC) 
 

0 
 

Den större mängd till denna anläggningsdel 
kompenseras av mindre mängd som omfattas till 
tillståndpunkt h 

Utsläpp till luft 
lokalt. 

Transporter (partiklar NOₓ, 
SOₓ, VOC) 
 

0 
 

Den större mängd till denna anläggningsdel 
kompenseras av mindre mängd som omfattas till 
tillståndpunkt h. 

Utsläpp till luft 
lokalt. 

Behandling (VOC) 0 (+) Något större utsläpp då det är större mängd som 
hanteras. Dock handlar den ökade mängden av icke 
farligt avfall med små mängder kemiska ämnen som 
kan avgå till luft. Denna motsvaras dock av minskning 
av avfall som omfattas av tillståndspunkt h. 

Utsläpp till 
vatten 

Behandlat vatten  + Något större mängd av olika ämnen till Göta älv då det 
är en ökad mängd som ska behandlas 

Utsläpp till 
mark och vatten 

Vatten från ytor 0 
 

Inga ökade vattenmängder då inga nya ytor avses att 
användas. En förbättrad dagvattenrening kommer 
minska utsläppen till vatten.  
 

Kemikalie-
användning 

Kemikalieanvändning i 
driften olja/vatten 
anläggningen 

+ Något ökad kemikalieanvändning i denna processdel 

Avfall Från processen i 
olja/vattenanläggningen 

+ Något större mängd avskilt slam 

Råvaror och 
energi 

För drift av 
olja/vattenanläggningen 

- 
 

Ökad elförbrukning men sannolikt mindre 
dieselförbrukning än om denna mängd avfall hade 
hanterats inom punkt h. 

Buller Transporter 
 

0 
 

De ökade mängd transporter till denna anläggningsdel 
kompenseras med minskning till andra 
anläggningsdelar.  

Damm Transporter inne på 
anläggningen 

0 (-) Hanteringen sker till stor del inomhus 

Lukt Mottagande och behandling 0 
 

Aktuellt material tas till en mindre del emot även i dag 
och någon nämnvärd lukt känns inte varken vid 
mottagandet eller vid behandlingen. 

Risk för haveri 
och olyckor 

- Brand 
- Spill och läckage 
 

- 
0 

Materialet är inte eldfängt. Om haveri med 
processtankar sker kan inte materialet komma till 
recipient.  

Skadedjur - Fåglar och gnagare 0 Materialet är inte intressant för skadedjur 
 
 
Miljökvalitetsnormer 
 
Bolagets bedömning är att förändringen saknar betydelse när det gäller möjligheterna att uppfylla 
miljökvalitetsnormer för luft och vatten riskerar att överskridas till följd av utökningen. En förbättrad 
dagvattenhantering kommer dock att minska utsläppen till vatten.  



 
 
 
 

 
 
En liten miljökonsekvensbeskrivnings (MKB) innehåll 
 
Om länsstyrelsen fattar beslut att ändringarna inte kan antas medföra en betydande påverkan avser 
Bolaget att upprätta en s.k. liten miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 48 § miljöbalken.   
 
 
Frågor eller synpunkter kan ställas till: 
Ragnar Davidsson 076-117 53 51 ragnar.davidsson@ragnsells.com 
Karin Åkesson 076-117 53 62 karin.akesson@ragnsells.com 
Alternativt till: Ragn-Sells Heljestorp, Heljestorp 150, 462 73 Vänersborg 
 
Ev. synpunkter över samrådsunderlaget ska ha inkommit till Ragn-Sells senast den 12 december  2018                                                                                                     
   
 
   
Ragn-Sells Avfallsbehandling AB, Heljestorp                                                                                                
 
 
 
 
 
Bilaga: Sammanställning av nu gällande tillstånd och villkor. 
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