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Yttrande till avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken – 
ansökan om införande av ED-målning vid VCBC Olofström  
 

Recipienten för utsläpp från VCBC Olofström är Holjeån, Ivösjön, Skräbeån och Hanöbukten. De är 

alla känsliga ekosystem. Holjeån och Ivösjön ingår i EUs nätverk av skyddade områden, Natura 2000 

och har EUs högsta naturvärden. Länsstyrelsen Skåne har föreslagit för Sveriges regering att bilda 

Natura 2000-område även i Skräbeån. Hanöbuktens kust vid ån är också ett Natura 2000-område.  

Ivösjökommittén anser att det är bra att man har ett internt reningsverk hos VCBC. Det är emellertid 

inte specificerat tydligt vad detta reningsverk ska uppnå. I dagsläget finns följande krav: 

 ej överstig 5mg/l oljeindex 

 Krom och Nickel ej överstiga 0,5 kg per kalenderår 
 

Detta är väldigt generöst. Som exempel har Göteborgs stad ett gränsvärde på 0,5 mg/l oljeindex, 

inom Göta älvs vattenskyddsområde, för utsläpp från verksamheter till spillvattennätet.  

VCBCs processvatten kan emellertid innehålla andra föroreningar som behöver preciseras i 

tillståndet, exempelvis: 

 Fosfor  

 Kväve 

 Nitrat 

 Zink 

 Tensider 
   

Samtliga av dessa parametrar bör ha ett gränsvärde för verksamheten - gränsvärden som är 

framtagna med tanke på den känsliga recipienten. Verksamheter som VCBC har också ett spillvatten, 

som förbises i tillstånden, så som rengöring av utrustning och golvtvätt. De förorenade spillvatten 

som uppkommer vid dessa verksamheter skall inkluderas i tillståndet och en plan för redovisning bör 

finnas. 

Ivösjökommittén ser allvarligt på en ökad miljöbelastning till Holjeån och frågar: kommer Jämshögs 

avloppsreningsverk att kunna ta hand om den föreslagna ökade föroreningen? Ivösjökommittén 

förordar Olofströms kommun att man snarast leder det renade avloppsvattnet från Jämshögs 

reningsverk förbi Holjeån-Ivösjön-Skräbeån. Innan utsläpp görs i havet bör ett reningsverk 

gemensamt för Bromölla, Olofström och helst även Sölvesborgs kommun byggas, som tar hand om 

läkemedelsrester, gifter, skadliga kemikalier, hormoner, mikroplast m.fl. skadligheter. Innan denna 

förbiledning och utökade rening har verkställts, bör ingen ytterligare belastning på recipienten ske. 

Ivösjökommitténs Arbetsutskott, genom Florence Eberhardt, adjungerad sekreterare. 


