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Sammanfattning 

På uppdrag av och i samarbete med Bakels Sweden AB (Bakels/Bolaget) har DGE Mark och 
Miljö AB (DGE) tagit fram föreliggande samrådsunderlag för genomförande av 
undersökningssamråd 6 kap miljöbalken. Bolaget planerat att ansöka om ett nytt tillstånd för 
Bolagets verksamhet på fastigheterna Sävenäs 167:4, 170:1 samt 170:2 i Göteborgs Stad, 
Västra Götalands län.  

Bakels Sweden AB har idag ett tillstånd daterat 1995-12-07 som medger produktion av 
råvaror och halvfabrikat till livsmedelsindustrin fördelat på olika produktgrupper. Bolaget 
anser att dagens tillstånd är utdaterat med anledning av ålder och avser, utöver att utöka sin 
produktion, även att få ett nytt tillstånd som bättre svarar upp mot dagens miljöstandard och 
Bolagets ambitioner. Bolaget anser det också begränsande att ha uppdelningen i 
produktgrupper. Bolaget avser att ansöka om tillstånd för en produktion av 25 000 ton råvaror 
och halvfabrikat.  

Verksamheten ligger i ett industriområde som angränsar till Säveån samt järnvägsspår och 
E20. Närmsta bostadsområde är Brodalen som är lokaliserat på andra sidan Säveån på ett 
avstånd av cirka 100–200 meter. Angränsande verksamheter utgörs av kraftvärmeverk, 
återvinningsbolag samt en del mindre verkstads- och handelsföretag. Det finns inga natur- och 
kulturvärden i direkt anslutning till verksamheten däremot är området i anslutning till Säveåns 
nedre del ett riksintresse för naturvård enligt kap 3 § 6 miljöbalken. Den del av Säveån som 
rinner förbi verksamheten utgörs också av ett Natura 2000 område som omfattas av en 
bevarandeplan daterad 2017-06-16. 

Bolaget producerar i den aktuella verksamheten produkter som består av chokladprodukter, 
fyllningar, aromblandningar, pulverblandningar, emulgatorer och emulgatorblandningar, 
flytande konserveringsmedel och sockerpastor företrädelsevis till bagerier och konditorier. 
Produktionen sker i två separata byggnader i totalt sju avdelningar. I processen bildas 
processavloppsvatten som avleds till Gryaab från två olika reningssteg dels från fettavskiljare 
och dels från en indunstare. Vattenkvalitén provtas kontinuerligt och stäms av mot gällande 
villkor. Bolaget arbetar för närvarande med en förstudie kring en ny reningansläggning som 
skulle innebära en gemensam utsläppspunkt för processavloppsvatten till Gryaab.  

I miljöbedömningsförordningens 6 § anges vilka verksamheter och åtgärder som alltid anses 
medföra en betydande miljöpåverkan, Enligt denna bestämmelse utgör inte den ansökta 
verksamheten en sådan verksamhet. För verksamheter och åtgärder som inte per automatik 
anses medföra betydande miljöpåverkan ska ett undersökningssamråd genomföras för att 
utreda denna fråga. Undersökningssanråd sker med länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
tillsynsmyndigheten Miljöförvaltningen i Göteborgsstad, Gryaab samt enskilda som kan antas 
bli särskilt berörda.  

 
 
 
Anna Linder Monika Walfisz 
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1 Inledning  

På uppdrag av och i samarbete med Bakels Sweden AB (Bakels/Bolaget) har DGE Mark och 
Miljö AB (DGE) tagit fram föreliggande samrådsunderlag för genomförande av 
undersökningssamråd 6 kap miljöbalken. Bolaget planerat att ansöka om ett nytt tillstånd för 
Bolagets verksamhet på fastigheterna Sävenäs 167:4, 170:1 samt 170:2 i Göteborgs Stad, 
Västra Götalands län.  

1.1 Bakgrund    

Bakels Sweden AB har idag ett tillstånd daterat 1995-12-07 som medger produktion av 
råvaror och halvfabrikat till livsmedelsindustrin. Tillståndet omfattar en produktion fördelat 
på följande produktgrupper och mängder i ton/år:  

• 5 850 ton margarin och bakfett  
• 8 000 ton emulgatorer 
• 5 000 ton pulverblandningar 
• 1 500 ton choklad 
• 60 ton arompastor 

Bolaget anser att dagens tillstånd är utdaterat med anledning av ålder och avser, utöver att 
utöka sin produktion, även att få ett nytt tillstånd som bättre svarar upp mot dagens 
miljöstandard och Bolagets ambitioner. Bolaget anser det också begränsande att ha 
uppdelningen i produktgrupper. Produktionen är styrd av efterfrågan som över åren varierar, 
varpå ett mer flexibelt tillstånd bedöms relevant utan att för den saken innebära ett hinder ur 
miljöperspektiv.  

Den planerade verksamheten omfattas enligt miljöprövningsförordningens 5 kap 13 § av 
verksamhetskod 15.141 (B): 

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.141 gäller för anläggning för framställning av 
livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i 
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår.  

Den aktuella koden omfattas inte av 6 § miljöbedömningsförordningen och innebär per 
automatik inte betydande miljöpåverkan vilket innebär att ett undersökningssamråd ska 
genomföras för att avgöra frågan om betydande miljöpåverkan.  

Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram inför genomförande av ett 
undersökningssamråd med länsstyrelsen i Västra Götalands län, tillsynsmyndigheten 
(miljöförvaltningen Göteborgs Stad), Gryaab och enskilda som kan komma att bli berörda.      
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2 Administrativa uppgifter  

Verksamhetsutövare:  Bakels Sweden AB  
   
Organisationsnummer:  556042–1363 
 
Besöks- och postadress:  von Utfallsgatan 26–30 
 415 05 Göteborg 
    
Kontaktuppgifter:  Jonas Hammargren, produktionschef  
 Tel nr. 031-755 35 54 
 Mail. Jonas.hammargren@bakelssweden.se   
 
Samrådet gäller:  Tillståndsansökan för B-verksamhet   
 
Fastighetsbeteckning:  Sävenäs 167:4, 170:1 samt 170:2, 
 
Fastighetsägare:    Bakels Sweden AB (167:4, 170:2) Göteborgs Stad (170:1) 
 
Ansökt verksamhet: Verksamhetskod 15.141 enligt Miljöprövningsförordning 

(2013:251) avseende en produktion av 25 000 ton råvaror och 
halvfabrikat per år.  

 
Ansökt omfattas inte av: Industriutsläppsförordningen (2013:250) och/eller av Lag 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor.  

  

mailto:Jonas.hammargren@bakelssweden.se
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3 Omgivningsbeskrivning  

3.1 Lokalisering och planförhållanden  

Verksamheten är lokaliserad nordöst om centrala Göteborg i Göteborgs kommun i Sävenäs 
industriområde. Verksamheten bedrivs inom fastigheterna Sävenäs 167:4, 170:1 samt 170:2. 
Inom aktuella fastigheter har det bedrivits likande verksamhet sedan 1978. 
Verksamhetsområdet omfattas en stadsplan beslutad 1965-12-16 där området är markerat som 
J, område som endast får användas för industriellt ändamål. I gällande översiktsplan daterad 
2009-02-26 är området markerat som verksamhetsområde som får innehålla störande 
verksamhet.   

En översikt över den aktuella lokaliseringen anges i Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Översikt över verksamhetens lokalisering 

Säveån rinner längs med verksamhetens norra sida. Söder om verksamheten går ett flertal 
järnvägsspår samt E20. Närmsta bostadsområde är Brodalen som är lokaliserat på andra sidan 
Säveån på ett avstånd av cirka 100–200 meter. Angränsande verksamheter utgörs av 
kraftvärmeverk, återvinningsbolag samt en del mindre verkstads- och handelsföretag.  
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3.2 Natur- och kulturvärden samt riksintressen  

Verksamhetsområdet är en del av Sävenäs industriområde beläget strax söder om Säveån. Det 
finns inga natur- och kulturvärden i direkt anslutning till verksamheten, däremot är området i 
anslutning till Säveåns nedre del ett riksintresse för naturvård enligt kap 3 § 6 miljöbalken. 
Den del av Säveån som rinner förbi verksamheten utgörs också av ett Natura 2000 område 
som omfattas av en bevarandeplan daterad 2017-06-16. De prioriterade bevarandevärdena är 
det naturliga, större vattendraget och en ursprunglig stam av atlantlax. Säveån beskrivs som 
ett av Västra Götalands läns mest värdefulla vattendrag.  

Vattenförekomsten Säveån (SE640726-127722) utgör recipient för verksamhetens dagvatten. 
Säveån har enligt miljökvalitetsnormerna en måttlig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status. Kvalitetskraven anger att god ekologisk status ska uppnås 2021 medan en god 
kemisk ytvattenstatus ska uppnås i vattenförekomsten som helhet. Vattenförekomsten har 
undantag för bromerade difenyleter och kvicksilver/kvicksilverföreningar.      

Järnvägen samt E20 är av riksintressen för transporter enligt kap 3 § 8 miljöbalken. Se Figur 2 
och Figur 3 för verksamhetens lokalisering i förhållande till områdesskydd. 

 

Figur 2 Förekommande natur- och kulturmiljövärden. 



Bakels Sweden AB, Göteborg Rapport  
Samrådsunderlag Datum: 2020-12-16 
 Uppdragsnr: 414609 
 Dokumentnr: 12266-20 

 

8 (18) 

 

Figur 3 Förekommande områden av riksintresse samt skyddade områden. 

4 Verksamhetsbeskrivning 

Bolaget tillverkar och marknadsför, vid sin anläggning i Göteborg, råvaror och halvfabrikat 
till bagerier och livsmedelsindustrier. Produkterna består chokladprodukter, fyllningar, 
aromblandningar, pulverblandningar, emulgatorer och emulgatorblandningar, flytande 
konserveringsmedel och sockerpastor företrädelsevis till bagerier och konditorier. 
Verksamheten har också ett mindre provbageri.  

Produktionen sker i huvudsak i två byggnader benämnda hus 771 och 775 och genomförs i 7 
stycken produktionsavdelningar. För närmre beskrivning av de aktuella 
produktionsavdelningarna se avsnitt 5.2. Inom anläggningen finns också lokaler för råvaru- 
och produktlager, en mekanisk verkstad, förråd, vattenrening samt kontor och 
personalutrymmen. En översikt över verksamhetsområdet anges i figur 1. Nuvarande layout 
ritning över produktionslokalerna i hus 771 samt 775 redovisas i bilaga 1. Översikt över 
samtliga byggnader redovisas i bilaga 2. 

Bolaget planerar inte att utöka antalet avdelningar inom verksamheten men viss uppdatering 
och utbyte av utrusning inom befintliga lokaler och avdelningar kan komma att ske. I det fall 
en ny vattenreningsanläggning kommer till stånd kommer troligtvis en ny byggnad att 
upprättas för detta ändamål.  
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4.1 Drifttider och personal  

Verksamheten har idag cirka 104 anställda varav cirka 35 personer är produktionspersonal. 
Produktionen pågår veckans alla dagar. Arbetstiden i pulver- och fett-/hydratavdelningen sker 
idag i två skift i huvudsak förlagda mellan kl. 06.00–14.45 och kl. 14.15–23.00. Övrig 
produktion är idag i huvudsak förlagd dagtid kl. 07.00–15.45. 

Personalstyrkan med anledning av den planerade utökningen förväntas inte öka nämnvärt. 
Förändrade arbetstider kan bli aktuellt framöver med bland annat skiftgång i 
chokladavdelningen och tidigare start på dagskiftet.   

Transporter till och från anläggningen sker i huvudsak dagtid mellan 07.00 och 16.00.   

4.2 Processbeskrivning och omfattning  

Bolaget avser att i kommande ansökan ansöka om en produktion av 25 000 ton råvaror och 
halvfabrikat baserade på främst vegetabiliska råvaror. Produktionen av dessa produkter sker i 
följande avdelningar, se Tabell 1, i två separata byggnader benämnda hus 771 och 775. 

Tabell 1 Beskrivning av verksamhetens olika avdelningar 

Avdelningar  Beskrivning 

Hus 771 

Choklad 

På chokladavdelningen produceras non tempering och tryfflar genom 
malning i kvarnar och tillsatser som exempelvis olja. Totalt finns idag fyra 
kvarnar som till viss del är gamla och uttjänta varpå ett visst utbyte av 
produktionsutrustning kommer att ske. När chokladen är färdigbearbetad 
enligt specifika recept portioneras den ut på transportband och leds genom 
kyltunnlar innan den är klar att paketeras. Tryfflarna kyls i processen innan 
paketering.  

Pulver 
Producerar olika typer av pulverblandningar i form av exempelvis 
mjölblandningar. Råvarorna förvaras i säckar som satsas manuellt eller i 
silos. Råvarorna transporteras till en blandare via sug eller blås med 
tryckluft.   

Pettinice Producerar sockerpastor av fett och florsocker i olika färger genom 
blandning av råvaror.  

Fett/hydrat  
Producerar fett- och hydrat blandningar (emulgatorer) genom bland annat 
uppkokning och destillation. Avdelningen producerar också flytande 
konserveringsmedel.   

Hus 775 

Remons Producerar fyllningar till exempelvis bullar genom blandning av margarin, 
socker och persipan och olika typer av smaksättningar. 

Arom 

Producerar smaksättning genom blandning av smaksättare av exempelvis 
saffran. Produktionen använder också alkohol i sina blandningar. 
Satsningen sker både manuellt och via processtyrning och blandning sker i 
rostfria kärl innan upptappning på flaskor och dunkar. Produkterna används 
delvis internt. 

Ovalett Producerar i huvudsak vispemulgatorer i gelform vars funktion i bakning är 
att ge en stabil och homogen blandning. 
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Den största mängden produkter som produceras görs i fett- och hydratavdelningen som även 
innefattar begreppet emulgatorer. I Tabell 2 redogörs för produktionsvolymerna under de tre 
senaste åren. Produktionen är helt styrd utifrån efterfrågan vilket medfört att Bolaget avser att 
ansöka om tillstånd utan fördelning på produkttyper. Övervägande del av produktionen 
förväntas dock att göras i fett- och hydratavdelningen vilket är fallet även i dagens 
verksamhet. Bolaget förväntar sig också en ökad produktion i chokladavdelningen.   

Tabell 2 Produktionsvolymer under 2017–2019 

Tillståndsgiven faktisk 
produktion (ton) 2017 2018 2019 

Bakfett   2 074 3 020 2 441 

Emulgatorer 7 799 7 240 7 850 

Pulverblandningar 4 941 4 950 4 970 

Choklad 1 476 1 470 1 400 

Arompastor  52 59 60 

4.3 Lager och kemikaliehantering 

Verksamheten har ett flertal lagerplatser för råvaror, produkter och kemikalier. De stora 
lagringsvolymerna utgörs av oljor, fetter och ättiksyra som i huvudsak förvaras i invallat 
utrymme i 35 m3 tankar i anslutning till hus 773. Tankarna är kopplade med rörsystem till hus 
771 dit råvarorna pumpas in till produktionsställena. Verksamheten använder alkohol i form 
av etanol i sin produktion vilket förvaras i låsta utrymmen. Kemikalier som används i 
verksamheten förvaras i huvudsak i ett kemikalierum samt i lokaler utan golvavlopp. Samtliga 
lager för produkter och råvaror saknar golvbrunnar. Förutom de råvaror och kemikalier som 
ingår i produktionen förbrukas små mängder smörjfett, smörj-, hydraul- och kompressoroljor.   

Bolaget arbetar aktivt med sin kemikaliehantering genom bland annat granskning av samtliga 
kemiska produkter i enlighet med kemikalieinspektionens prioriteringsguide. Det finns en 
kemikalieförteckning som uppdateras löpande samt säkerhetsdatablad. Det finns även rutiner 
för lossning av råvaror och kemikalier i syfte att minska riskerna för eventuella olyckor och 
spill.      

4.4 Råvaruförbrukning    

Råvaruförbrukningen omfattar främst emulgatorer, enzymer och fettprodukter som används i 
produktionen. Det används också en mindre mängd ägg- och mjölkpulver som idag motsvarar 
cirka 300 ton per år. Vid ökade produktionsvolymer bedöms mängden animaliska produkter 
att öka med cirka 100 ton över en tioårsperiod. I Tabell 3 presenteras råvaruförbrukningen de 
tre senaste åren samt ansökt omfattning.  

Tabell 3 Verksamhetens råvaruförbrukning per år 

 2017 2018 2019 Ansökt omfattning  

Råvaror (ton) 17 485 18 370 18 401 28 000 
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4.5 Mediaförbrukning  

4.5.1 Energi och vatten 

Verksamheten förbrukar elenergi via sina produktionsprocesser samt personalutrymmen. 
Lokaler värms upp med hjälp av fjärrvärme. Värme och ånga till produktionen tillses genom 
fyra eldrivna pannor. Verksamheten har en dieseldriven truck som används till lossning och 
lastning utomhus. I övrigt finns 27 st eltruckar som används i produktionen.  

Verksamheten använder kommunalt färskvatten i produktionen samt till kök och 
sanitetsutrymmen. I verksamheten finns idag sex stycken kontrollbelagda kylaggregat med 
installerad köldmedia. För att uppnå en bättre effektivitet och ett mer driftsäkert system med 
avseende på kyla arbetar Bolaget med ändringar i kylsystemen med målsättningen att under 
2021 ha byggt färdigt två större kylcentraler med ammoniaksystem innehållande 635 kg 
respektive 100 kg ammoniak. När ändringarna är genomförda kommer två av de 
kontrollbelagda kylaggregaten att avvecklas. I hus 771 finns också ett kyltorn installerat som 
en del i verksamhetens kylsystem.  

I pulveravdelningen finns kompressorer som skapar ett vakuum för pumpning av pulver till 
siktarna. Det finns också kompressorer i anslutning till fett- och hydratavdelningen. Mängden 
energi, diesel och vatten som förbrukas i verksamheten samt förväntad förbrukning vid ansökt 
omfattning redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4 Mediaförbrukning 

Energi/vatten 2017 2018 2019 Ansökt omfattning  

El (MWh) 7 974 7 625 7 226 11 100 

Fjärrvärme (MWh)  800 838 850 850 

Diesel (m3) 6 6 6 10 

Kommunalt vatten (m3) 20 597 28 775 31 305 48 000 

Mängden el och vatten förväntas öka med anledning av den planerade verksamheten med 
hänvisning till den ökade produktionen. Mängden fjärrvärme förväntas dock inte öka med 
anledning av den planerade verksamheten då inga nya uppvärmda byggnader planeras att 
uppföras. Fjärrvärmeförbrukningen varierar dock mellan åren beroende på rådande 
väderförhållanden. Verksamheten arbetar efter en upprättad energiplan som syftar till 
energibesparande åtgärder.      
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4.6 Reningsutrustning 

4.6.1 Vatten  

Processvatten som uppkommer i verksamheten utgörs främst av diskvatten som uppkommer 
från de olika produktionsavdelningarna. Det finns två olika system för vattenrening inom 
verksamheten och gemensamt för dem båda är att det renade vattnet avleds till Gryaab.  

I hus 775 avleds disk- och rengöringsvatten till två stycken seriekopplade fettavskiljare. Den 
första i serien är belägen inomhus ovan mark medan den andra är placerad under mark. Innan 
vattnet avleds till det kommunala reningsverket sker en mätning av flöde och pH samt en pH-
justering med hjälp av lut. Utgående vatten kontrolleras via automatisk provtagare och 
skickas på analys en gång i månaden.  

Processvatten från hus 771 samlas upp i en 20 m3 tank innan det leds vidare till en indunstare 
där fettet separeras från vattnet i form av ett koncentrat. Koncentrat samlas i en 20 m3 tank 
innan det skickas till biogasproduktion. Uppsamlingstankarna är placerade utomhus medan 
indunstaren är placerad inne i lokalen. Kondensatet avleds till Gryaab och provtagning av 
utgående vatten görs manuellt en gång i månaden.   

Befintlig indunstare har en för dålig kapacitet och innebär mycket manuell hantering varpå 
Bolaget för närvarande arbetar med att ta fram förslag på en ny reningsteknik.  

4.6.2 Luft  

Innan destilleringen i fett- och hydratavdelningen sker en upphettning av glycerol till cirka 
250 °C. Vid upphettning av glycerol till så höga temperaturer bildas ämnet akrolein. Bolaget 
har därför installerat rening i form av en tvåstegsrening av kolpatroner med förfilter i form av 
påsfilter. I övrigt är lokalerna utrustade med en allmänventilation.  

4.7 Dagvatten  

Dagvatten uppkommer från hårdgjorda ytor och tak och avleds via dagvattenbrunnar till 
Säveån. Dagvattenbrunnarna är tydligt markerade och tättingar finns i nära anslutning i 
händelse av spill och läckage. För att minska risken för driftstörningar som kan medföra 
läckage från indunstaren har Bolaget gjort en genomgång av systemets tillförlitlighet och 
uppdaterat överfyllnadslarm samt rutiner för övervakning, kontroll och nödlägen.    
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4.8 Avfall  

I verksamheten uppkommer både farligt och icke farligt avfall. Uppkommet avfall sorteras 
och omhändertas av godkänd extern transportör. I verksamheten finns två komprimatorer och 
en metallcontainer placerade utomhus. Spillolja, lysrör, batterier och övrigt farligt avfall 
förvaras inomhus i anslutning till verkstaden. Allt avfall hanteras i enlighet med gällande 
lagstiftning. I Tabell 5 redovisas de huvudsakliga avfallsströmmarna från verksamheten. 
Under 2019 har Bolaget minskat mängden fint brännbart verksamhetsavfall genom att skicka 
fett till biogasproduktion istället för förbränning vilket minskat avfallsvolymerna till 
förbränning med cirka 60 %. Bolaget utvärderar den alternativa avsättningsmöjligheten för 
fett. Bolaget arbetar generellt med att upprätta en plan för en effektivare och bättre 
avfallshantering.   

Tabell 5 Huvudsakliga avfallsströmmar 

 2017 2018 2019 Ansökt omfattning  

Fint brännbart 
verksamhetsavfall  749 703 294 388 

Grovt brännbart 
verksamhetsavfall   24 20 3,5 4,6 

Fettavskiljare (m3) 408 441 416 550 

Spillolja 1 1,7 1 1,3 

4.9 Transporter  

Transporter till och från verksamheten sker i huvudsak dagtid. Transportbelastningen omfattar 
idag cirka 7 700 transporter vilket motsvarar 15 400 fordonsrörelser1. Vid den planerade 
verksamheten förväntas ytterligare cirka 4 200 transporter, 8 200 fordonsrörelser, tillkomma 
jämt fördelat över året. Transporterna går via E20 och leds in till anläggningen via Von 
Utfallsgatan, se Tabell 6.  

Tabell 6 Antal transporter 

 2017 2018 2019 Ansökt omfattning  

Utleveranser 4 690 5 156 4 893 7 600 

Inleveranser 2 452 2 537 2 790 4 300 

Samtliga inleveranser sker via godsmottagningen med lastbil där det lossas och kontrolleras 
innan leveranserna fördelas ut i produktionen. Utleveranser sker från färdigvarulagret där det 
finns två utlastningsramper.  

 

___________________ 

1 Begreppet fordonsrörelse tar hänsyn till att en tom lastbil lämnar anläggningen efter att lossning har skett. En transport 
består därför av två fordonsrörelser. För exv. närboende är fordonsrörelsen ofta mer intressant att förhålla sig till eftersom det 
ger en bättre bild av den totala trafikmängden i området.   
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Tabell 7 Transportväg till verksamheten 

5 Miljöpåverkan  

Den planerade verksamheten kan ge upphov till påverkan på människans hälsa och miljön. 
Nedan följer en genomgång av den miljöpåverkan som förväntas uppstå av den planerade 
verksamheten.  

5.1 Utsläpp till vatten  

Utsläpp till vatten från produktionsprocessen sker idag via de seriekopplade fettavskiljarna 
från hus 775 samt från indunstaren vid hus 771 med avledning till det Gryaab. Volymen 
processvatten som avleds till det kommunala reningsverket uppgår till cirka 2 000 m3/månad 
och förväntas vid maximal produktion öka till cirka 3 500 m3/månad. Det vatten som avleds 
är tills största del diskvatten från rengöring av utrustning och golv vid de olika avdelningarna. 
Bolaget har idag villkor på att pH ska justeras till att ligga inom intervallet 6,5–11,5. Fetthalt 
och COD får som riktvärde och dygnsmedelvärde inte överstiga 150 mg/l respektive 500 
kg/dygn. pH och fett har vid enstaka tillfällen legat utanför dagens riktvärden. 
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Bolaget driver för närvarande en förstudie inför val av en ny reningsteknik för uppkommet 
processvatten. Ursprunget till förstudien är att kapaciteten och effektiviteten i befintligt 
system inte uppfyller Bolagets ambitioner. Målsättningen är också att verksamheten ska få 
endast en utsläppspunkt av processavloppsvatten till det kommunala reningsverket för enklare 
och tydligare uppföljning av det utgående vattnet. 

I samband med förstudien har en genomgång gjorts av relevanta ämnen från verksamheten 
genom bland annat genomgång av råvarulistan. Resultatet från genomgången är att de 
parametrar som verksamheten idag har villkor på (pH, fett avskiljbart och COD) fortsatt är 
relevanta att bevaka i utgående vatten till Gryaab. I övrigt kommer utgående vatten att hålla 
de nivåer som anges i PM 95. Innehållet i vattnet varierar dock över tid beroende på vilket 
processvatten som avleds till vattenreningsanläggningen vid vilken tidpunkt. Innehållet i det 
processvatten som uppkommer från verksamheten varierar därför över dygnet varpå framtida 
villkor bör formuleras som månadsmedel med avseende på fett och COD.     

De hårdgjorda ytorna i anslutning till verksamheten används främst för transporter och det 
dagvatten som uppkommer från verksamheten bedöms ha sammansättning som ett typiskt 
dagvatten. Skyddsåtgärder i form av saneringsutrustning och tättingar samt tydligt markerade 
dagvattenbrunnar finns i fall av spill eller olyckor.  

Risk för utsläpp till vatten finns också vid en eventuell brand. Bolaget har därför genomfört 
en släckvattenutredning med hjälp av en extern konsult. Resultatet av utredningen visar att 
risken för att kontaminerat släckvatten skulle nå Säveån i allmänhet är låg. Hus 773, där det 
finns en mekanisk verkstad samt kallförråd men också cisterner med lagring av uppvärmda 
oljor och ättiksyra, identifierades som en svag punkt ur ett släckvattenperspektiv. Med 
anledning av resultaten från släckvattenutredningen har bolaget valt att göra en invallning av 
hus 773 för att minska risken för att släckvatten når Säveån.  

5.2 Utsläpp till luft  

Verksamheten ger upphov till utsläpp till luft från transporter samt från fett- och 
hydratavdelningen. Vid planerad verksamhet kommer transporterna till och från 
verksamheten att öka vilket kommer att medföra till ökade utsläpp av koldioxid, kväveoxider 
och partiklar.  

I fett- och hydratavdelningen uppkommer ämnet akrolein vid tillverkning av emulgatorer 
genom att man kokar upp glycerol inför en destillering. Frånluften från kokningen avleds via 
en tvåstegsrening av kolpatroner med förfilter.  
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5.3 Buller  

Buller uppkommer från verksamheten till följd av fläktar, kylaggregat och pumpar i 
produktionen. Det uppkommer också buller från transporter till och från verksamheten samt 
från interna transporter inom verksamheten.  

Verksamheten genomför, i överenskommelse med tillsynsmyndigheten, förebyggande 
åtgärder för att hålla så låga bullernivåer som möjligt vid bulleralstrande utrustning. Bolaget 
arbetar i enlighet med upprättad rutin genom kontinuerliga ronder med okulär kontroll av 
bulleralstrande utrustning med direkta åtgärder i det fall avvikelser identifieras. Bolaget har 
inte mottagit några klagomål med avseende på buller.      

5.4 Mark och grundvatten  

Verksamheten är inte riskklassad men är markerad som ett potentiellt förorenat område i 
länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden. Klassningen bedöms vara baserad 
på verksamhetens branschkod. Eventuella markarbeten kan bli aktuellt i samband med 
byggnation av en ny vattenreningsanläggning där målsättningen är att få en gemensam 
utsläppspunkt till det kommunala reningsverket vilket innebär att viss ny ledningsdragning i 
markmiljön kommer att krävas.   

5.5 Natur- och kulturvärden  

Den planerade verksamheten innebär inga betydande förändringar jämfört med den 
tillståndsgivna verksamhet som idag bedrivs. Verksamheten bedöms således inte medföra 
någon påtaglig påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Det finns inga registrerade 
natur- och kulturvärden inom de aktuella fastigheterna däremot angränsar verksamheten till 
Säveån som är ett Natura 2000-område. Verksamheten påverkar Säveån endast genom det 
dagvatten som bildas inom verksamheten hårdgjorda ytor och tak. De hårdgjorda ytorna 
används uteslutande som transportytor och vattnet är att bedöma som ett typiskt dagvatten. 
Samtliga dagvattenbrunnar är markerade och tättingar är placerade i anslutning för att minska 
risken för spridning vid eventuella olyckor.        

  



Bakels Sweden AB, Göteborg Rapport  
Samrådsunderlag Datum: 2020-12-16 
 Uppdragsnr: 414609 
 Dokumentnr: 12266-20 

 

17 (18) 

6 Risker och påverkan från yttre händelser  

Bolaget arbetar aktivt med riskminimering och har bland annat genomfört en riskanalys. I 
riskanalysen framkom att den huvudsakliga risken för olyckor och därmed negativ 
miljöpåverkan bedöms vara risken för brand, läckage av ammoniak samt läckage från fett- 
och lagringstank i anslutning till indunstaren samt driftstörningar i reningsutrustningen för 
processavloppsvatten. Riskanalysen omfattar också åtgärdsförlag så som utredning av ny 
reningsteknik för vatten, installering av larm och ronderingar. Bolaget har också vidtagit 
åtgärder i forma av avloppslösa utrymmen där lagring av råvaror och produkter sker.   

I ett framtida klimat förutspås nederbörden öka med en ökad medeltillrinning i vattendrag 
som följd. Detta kan leda till översvämningar och en ökad risk för skred och ras. 
Verksamheten utgör en identifierad miljöfarlig verksamhet med risk för skred enligt 
Länsstyrelsens i västra Götalands län analys från 2018. Ökad nederbörd kan också innebära 
ökade dagvattenvolymer.     

7 Miljökonsekvensbeskrivning  

En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram i samband med ansökan om ett nytt 
tillstånd. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer på ett objektivt sätt att beskriva och bedöma 
de effekter och konsekvenser som den förväntade miljöpåverkan kan medföra på människors 
hälsa och miljön. En avvägning kommer att genomföras i förhållande till förekommande 
miljökvalitetsnormer och riksintressen.  

I det fall verksamheten bedöms medföra en betydande miljöpåverkan kommer en specifik 
miljöbedömning i enlighet med kap 20 § miljöbalken, vilket innebär att 
miljökonsekvensbeskrivningen i sådant fall även kommer att omfatta en alternativutredning 
och den sammantagna bedömningen kommer att vägas mot nollalternativet.  

8 Samråd  

Från och med den första januari 2018 gäller nya bestämmelser avseende miljöbedömningar, 
samråd och miljökonsekvensbeskrivningar genom ett nytt 6 kapitel i miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen som ersätter den tidigare MKB-förordningen. I de nya 
bestämmelserna har bedömningen om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan blivit central och avgörande för den fortsatta processen och 
miljökonsekvensbeskrivningens omfattning.  

I miljöbedömningsförordningens 6 § anges vilka verksamheter och åtgärder som alltid anses 
medföra en betydande miljöpåverkan, Enligt denna bestämmelse utgör inte den ansökta 
verksamheten en sådan verksamhet. För verksamheter och åtgärder som inte per automatik 
anses medföra betydande miljöpåverkan ska ett undersökningssamråd genomföras för att 
utreda denna fråga. Undersökningssanråd sker med länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
tillsynsmyndigheten Miljöförvaltningen i Göteborgsstad, Gryaab samt enskilda som kan antas 
bli särskilt berörda. Samråd med myndigheter föreslås hållas via ett samrådsmöte på plats 
alternativt digitalt beroende på rekommendationer i förhållande till Covid-19. Samråd med 
enskilda föreslås hållas genom utskick per post.   
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Efter genomfört samråd ska sedan verksamhetsutövaren sammanställa en samrådsredogörelse 
och Länsstyrelsen ska därefter fatta ett beslut angående betydande miljöpåverkan.     

Utifrån vad som framgår av föreliggande samrådsunderlag och dess potentiella påverkan på 
människors hälsa och miljö tillsammans med de risker som identifierats med anledning av 
verksamheten görs den sammantagna bedömningen att den planerade verksamheten inte 
bedöms föranleda en betydande miljöpåverkan.  
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