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Sammanfattning 
Följande dokument innehåller en kort beskrivning av den landbaserade fisk-

odlingens lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som 
fiskodlingen kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Den 

tänkta produktionen är 10 000 ton fisk om år.  
      



 

Sammanfattning 

Fiskodling är den snabbast växande livsmedelsindustrin i världen. Odlad fisk bedöms som klimat-
smart och miljövänlig mat enligt FAO. Ur miljösynpunkt men även ur ett hälsoperspektiv bör vi äta 
mer fisk men de vilda bestånden av fisk tål inte ett högre fisketryck. Den fisk vi skall äta bör därför 
odlas på ett så miljösmart sätt som möjligt. Trots att vattenbrukets potential lyfts fram i flera på 
varandra följande nationella utredningar har svensk vattenbruksutveckling stått i princip stilla de sen-
aste 15 åren.  

Regionala utvecklingsstrategier, översiktsplaner, Jordbruksverkets vattenbruksstrategi och livsme-
delsstrategier beskriver alla att Sveriges produktion av akvatiska livsmedel skall öka. Ökningen skall 
ske på ett hållbart sätt och inte orsaka miljöproblem eller påverka miljökvalitetsnormerna för vatten 
eller påverka vattenområdets förutsättning att nå god ekologisk status eller potential.  

Hushållningssällskapet Norrbotten har för avsikt att söka tillstånd för en landbaserad fiskodlingsverk-
samhet med slakteri för en produktion av ca 10 000 ton regnbåge, röding, öring eller lax per år. Pro-
duktionen kommer att ske med absolut senaste teknik vad gäller fiskproduktion, foder, fiskvälfärd 
och vattenrening. Anläggning är tänkt att lokaliseras på fastigheten Sunderbyn 46:2 vid Luleå älv di-
rekt väster om väg 97. Vald plats på land är skogsmark och ägs av Hushållningssällskapet Norrbotten.  

Landområdet lämpar sig väl för den tänkta verksamheten på flera sätt, avståndet till närboende är 
minst 160 meter, transporter till och från verksamheten kan enkelt ske med lastbil efter väg 97. Om-
rådet är inte undantaget strandskyddet. Området omfattas inte av några kända riksintressen för fri-
luftsliv eller kulturvård och markförhållandena är stabila. Området är som det verkar inte intaget i 
någon fördjupad översiktsplan. Verksamheten med landbaserad odling av fisk i recirkulerande miljö-
vänliga system (RAS) faller väl in i översiktsplanens ”Program till vision 2050”.     

En av förutsättningarna för att kunna bevara områdets biologiska mångfald är att förhindra att nä-
ringsämnen påverkar ekosystemen negativt genom ökad näringsbelastning och ökad sedimentation 
av organiska material. De identifierade skyddsvärdena är främst nedströmsliggande vattentäkt och 
strandängar, älvens delta och Luleå skärgård.  

För att kunna uppfylla ovanstående målsättningar kommer företaget att göra de undersökningar och 
de åtgärder som krävs för att visa hur etableringen kan ske på ett hållbart sätt. Miljöpåverkan från 
etableringen bedöms som mycket liten. 

Enligt VISS är den ekologiska potentialen för området i Luleå Älv otillfredsställande. Bedömningen 
görs utifrån att älven är hårt påverkad av regleringen. Den kemiska statusen är uppnår ej God på 
grund av för höga halter av kvicksilver och flamskyddsmedel. Några data från kväve och fosfor finns 
inte.  Den ekologiska potentialen vad gäller näringsämnen är minst god i de uppströms och ned-
ströms vattenförekomster.  

Syfte och målsättning med denna verksamhet är att skapa ett närproducerat och hållbart akvatiskt 

livsmedel med hög miljöprofil och leva upp till de nationella strategierna för vattenbruk och livsmdel. 
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1. Administrativa uppgifter  

Verksamhetsutövare 

Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten  

Organisationsnummer 262000–0253 

Adress. Köpmangatan 2 

Postnummer. 972 38 Luleå 

Telefon 0920-24 41 80 

Email: mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se 

Kontaktperson: Mikael Kivijärvi   

Fastighetsägare: Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten  

Fastighetsbeteckning: Sunderbyn 46:2 Luleå kommun  

Ombud  

Erik Olofsson Miljökonsult AB 

Organisationsnummer 559177–2784 

Harabyväg 6  

83 294 Orrviken  

Telefon 070-660 9740 

Email. eomkab18@gmail.com 

Kontaktperson: Erik Olofsson 

2. Verksamhetskod  

Fiskodlingar (5.10) där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår med tillståndsplikt B enligt Mil-
jöprövningsförordningen (2013:251)   

Anmälningspliktigt slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton slakt-
vikt per kalenderår, enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)   

Övrig verksamhet: Vattenverksamhet enligt Kap 11, Miljöbalken och utsläpp i recipienten av renat 
processavloppsvatten enligt Kap 9, Miljöbalken 
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3. Verksamhetens omfattning och utformning   

Fiskodling är i dag den snabbast växande branschen i livsmedelssektorn. Fiskkonsumtionen ökar och 
världens hav klarar inte ett större fisketryck. I dagsläget är hälften av den fisk som konsumeras odlad. 
Utvecklingen har gått snabbt och ny teknik har gjort fiskodlingarna allt mer miljövänliga. Problemen 
med laxlus och dyra tillstånd i Norge har drivit på utvecklingen av landbaserade system med recirku-
leringsteknik (RAS). Idag är det möjligt att anlägga mycket storskaliga odlingar (>10 000 ton) i recirku-
lerande system på land. Den landbaserade fiskodlingen i Sunderbyn kommer att nyttja den senaste 
RAS tekniken vilket borgar för en mycket låg miljöpåverkan, låg vattenförbrukning, bra fiskvälfärd och 
ett mycket gott smittskydd. Recirkuleringsgraden kommer att uppgå till mellan 80 och 99%.  

Av säkerhets och produktionstekniska skäl byggs fiskodlingen i moduler där varje modul har en kapa-
citet att producera ca 1500 - 2000 ton fisk om år. Beroende på val av teknikleverantör kan yttermåt-
ten på en modul variera, mest beroende på fisktankarnas djup (grunda tankar tar större yta i an-
språk. Men ca 60x60x10 kan vara någon sorts snitt för en 1500 tons produktion. Slakteriet har ytter-
måtten 60x16x10 meter. 

 I närheten av anläggningen kommer ett pumphus för vattenintag och en byggnad för vattenrening 
att uppföras, storleken på vattenreningsanläggningen beror mkt på teknik och utsläppsvillkor. Finns 
intresse och förutsättningar kan även en aquaponisk odling av fångstgrödor uppföras för att ytterli-
gare minska utsläppen av framförallt kväve, fosfor och organiska partiklar.  

Verksamheten kommer att ta allt vatten nödvändigt för verksamheten från Luleå Älv. Exakt mängd 
vatten som pumpas upp kommer att räkans fram när bolaget valt teknik och leverantör för själva fisk-
odlingen. Det totala vattenuttaget kommer maximalt att vara ca 30 liter i sekunden per 1000 ton od-
lad fisk, mängden vatten beror väldigt mycket på val av teknik och recirkuleringsgrad.    

Ur miljösynpunkt är det totala vattenuttaget väldigt begränsat. Vattenuttag och återföring består av 
rör som kommer grävas ner eller dras ut i älven. Rören att dras längs botten till ett så stort djup som 
möjligt för att få en jämn temperatur på ca 4 grader Celsius om möjligt. En stabil temperatur är efter-
strävansvärt då det minskar energiförbrukningen. Exakt lokalisering av utsläppspunkt och intags-
punkt kan bara bestämmas efter en noggrann undersökning av botten samt temperatur och ström-
förhållanden men förslag på vattenintag och utsläppspunkt finns under rubrik 6.3. Vattenrören till 
och från odling kommer inte att påverka sjöfart eller fiske.   

För varje 1000 ton fisk som producerats kommer anläggningen att förbruka ca 1000 ton fiskfoder el-
ler mindre. I dag fins fiskfoder som anpassats för RAS för att minska foder spill och utsläpp av nä-
ringsämnen ytterligare. Foderutveckling är naturligtvis ett ständigt pågående arbete för minskad mil-
jöpåverkan och bättre tillväxt.  

Fiskens tillväxt är optimal vid en viss vattentemperatur. För optimal tillväxt behöver därför vattnet 
som pumpas in i anläggningen värmas eller kylas. Regleringen av vattnets temperatur sköts av vär-
meväxlare och det vatten som återförs recipienten kommer så nära som möjligt att ha samma tem-
peratur som recipientens temperatur. Landbaserade fiskodlingar strävar efter att recirkulera vattnet 
så långt det är möjligt för att minimera energiförluster.  

Kortfattat kommer anläggningen att bestå av enheter för fiskodling, ett slakteri och en pumpstation 
för vattenintag och en vattenreningsenhet samt möjligen en odling av fånggröda. Till varje produkt-
ionsenhet kommer det även att finnas en trycksatt syrgascistern. I slakteri och produktionsenheter 
kommer det även att finnas personalutrymmen, reservgenerator, foderlager och kontrollrum. Se fi-
gur 1 generell beskrivning nedan av RAS teknikens olika komponenter och funktion.   



 

 

Figur 1, Produktionsenheter med biofilter     

3.1. Produktion och tillverkade produkter  

Fullt utbyggd och maximal drift kommer den totala produktionen att vara ca 10 000 ton fisk per år. 
Anläggningen med tillhörande slakteri kommer att producera ca 27 ton fisk/dag och generera minst 
ett 60 tal arbetstillfällen. Anläggningen kommer att producera slaktad, urtagen och filead fisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Syresättning 

Mekanisk filtrering 

Biofilter 

Biologisk filtrering  Ozon behandling 

 

UV behandling 

 

UV behandling 

 

Recipienten   

Ozon behandling 

 

Fiskgödsel 

Slam 

 

99% av vattenvolymen 

Fiskgödsel + 1–5% av vattenvolymen 



3.2. Uppskattad mängd restprodukter vid full produktion  

Från själva fiskproduktionen kommer det att produceras ca: 

Fiskrens. 2000 – 3500 ton per år beroende på förädlingsgrad   

Fiskgödsel. ca 2000 ton TS per år  

Fosfor i fiskgödsel och vatten ca 7 ton   

Förutom detta kommer övrigt avfall mest bestå i små mängder emballage i form av kartong och plast 
samt avfall i form av hushållssopor från personalutrymmen och avloppsvatten från personalduschar 
och wc. Avloppsvatten från personalutrymmen kommer att kopplas mot det kommunala avloppet.   

3.3. Vattenrening  

Generellt fungerar en vattenreningsanläggning till en fiskodling på exat samma sätt som ett kommu-
nalt avloppsreningsverk. Trumfilter och bandfilter separerar bort partiklar, biofilter oxiderar ammo-
nium och nitrit till nitrat samt kvävgas, fosfor fälls med järn eller aluminiumsalter. Kvarvarande nitra-
ter kan denitrifieras i anaeroba miljöer till kvävgas för att minimera miljöpåverkan. På inkommande 
och utgående vatten sitter både ozongenerator och uv filter för att minimera att patogen kan komma 
in eller ut ur anläggningen.  

I själva fiskodlingen kommer bassängerna/karen att vara utrustade med fällor för självdöd fisk, fiskfe-
kalier och foderspill. Detta effektiviserar reningen och minskar miljöbelastningen. Vattnet som åter-
förs till recipienten kan först komma att passera en värmeväxlare för att energiåtervinning. Vattnet 
som släpps ut kommer att ha en temperatur mycket nära omgivande vattentemperatur då ledningen 
är rätt lång och vara fritt från eventuella bakterier och virus.  

3.4. Transporter 

Hur transporterna av foder, fisk, fiskrens och fiskgödsel skall utföras är i dagsläget inte klart men en 
ambition är att nyttja bästa teknik för ändamålet, förmodligen kommer detta att ske med lastbil. För-
utom ovan nämnda transporter kommer personal att åka till och från anläggningen dagligen. Verk-
samheten kommer att ha bemanning dygnet runt.  

3.5. Kemikalieanvändning 

Odlingsmiljön är i sig väldigt väl skyddad mot sjukdomar men undantagsvis kan fisk främst lax vaccin-
eras mot olika typer av sjukdomar, detta görs av veterinär och är reglerat. Fiskrens mals och ensileras 
med myrsyra, myrsyran förvars invallad enligt gällande föreskrifter. Reservaggregat för ström kom-
mer att drivas med HVO som förvaras i invallad i dubbelmantlad tank enligt föreskrifter. Om fosfor 
skall fällas kommer metallsalter att användas, vilken typ av salt och vilken mängd som kommer att 
användas kan först bestämmas efter noggranna vattenkemiska analyser. Om en allvarlig sjukdom 
bryter ut i någon av enheterna kan anläggningarna behöva saneras med NaOH (lut) luten neutrali-
seras sedan med HCL innan det släpps ut. Hur anläggningen ska saneras vid sjukdom avgör Jordbruks-
verket.  Varken lut eller syra kommer att förvars vid anläggningen, men anläggningar som dessa 
byggs för att klara sanering med lut.  

 

 

 

 



4. Syftet med verksamheten 

Vårt syfte och målsättning med denna odling är att leva upptill de nationella livsmedelsstrategierna 
och skapa ett närproducerad och hållbart livsmedel med hög miljöprofil. 

För närvarande så importerar Sverige ca 70 000 ton fisk, främst lax, från Norge där odlingen sker i 
öppna kassar ute i fjordarna. Restprodukter släpps direkt ut i havet och företagen har i dagsläget 
stora problem med laxlus.   

5. Tidigare tillstånd  

Fiskodlingen är en helt ny etablering och inga tidigare tillstånd för verksamheten finns i området. Un-
der utvecklingen av samrådsunderlaget har det inte framkommit att verksamheten skulle påverka 
annan verksamhet negativt i området.   

6. Lokalisering och fastighetsbeteckning  

Alternativ 1  

Fiskodlingen och slakteriet planeras att lokaliseras söder om väg 97 se bild 1, 2 och 3 nedan  

 

BILD 1 OMRÅDE FÖR PLANERAD LANDBASERAD FISKODLING. ÖVERSIKTSKARTA MED LOKALISERING MARKERAD MED 

RÖD PUNKT.  

 

 



 

BILD 2 OMRÅDE FÖR PLANERAD LANDBASERAD FISKODLING. FASTIGHETEN SUNDERBYN 46:2 ÄR MARKERAD MED VIT 

STRECKAD LINJE.  

 

BILD 3 OMRÅDE FÖR PLANERAD LANDBASERAD FISKODLING. FISKODLINGEN MARKERAD MED RÖD LINJE   

6.1. Avstånd till närboende, annan verksamhet och markanvändning 

Under arbetet med samrådet har det inte framkommit några uppgifter om eventuella föroreningar 
på platsen för själva fiskodlingsanläggningen.  

Under arbetet med samrådsunderlaget har det inte framkommit uppgifter som tyder på att verksam-
heten inte skulle vara förenlig med detaljplan, områdesplan, översiktsplan samt fördjupad översikts-
plan för området.   

På lantmäteriets karta finns inga symboler för fornminnen i närheten av den planerade verksam-
heten.   



Under arbetet med samrådsunderlaget har det inte framkommit några uppgifter om natur eller kul-
turreservat, naturskyddsområde eller N2000 områden som skulle kunna påverkas av själva etable-
ringen på land. 

2008 05 07 gjordes en inventering av den betade strandvegetationen 
(https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/area.jsp?id=VHV-PVD) i rapporten beskrivs området som: By-mil-
jöer med gårdar och by-delar grupperade längs älven, bevarat odlingslandskap och äldre kulturhisto-
riskt värdefull bebyggelse. Älven är en viktig lokaliseringsfaktor för bebyggelsen. Bebyggelsen ligger 
samlad i klungor eller by-delar längs älven. Tidiga laxfisketraditioner. Gamla strandraningsmarker.  

Ett område nedströms lokalisering är även det inventerad först 2002-11-18: Området ligger vid Lu-
leälvens strand och betades då av ett 20-tal stutar. Bedömningen var att området är en viktig rast- 
och häckfågellokal. En hel del gräs och ormrot i marken. 

2017-07-13: inventerades området igen. ”Betesmark vid Lule älven med stor potential. I nordvästra 
hörnet ligger ett litet skogsbete”. Se bild 4 Någon påverkan på dessa landområden bedöms inte fisk-
odlingen kunna ha.  

 

BILD 4, INVENTERADE OMRÅDEN MARKERADE I SVART UPPSTRÖMS OCH NEDSTRÖMS FASTIGHETEN SUNDERBYN 46:2  

Avståndet till närmaste fastighet BÄLINGE 3:23 är enligt Hitta.se minst 180 meter till fastighetsgräns.  
Avståndet till fastighet Fastigheterna Sunderbyn 14:18 14:19 och 14:24 är enligt Hitta.se 350 meter 
till fastighetsgräns. Till fastigheten Sunderbyn 90:6 är avståndet ca 400 meter och till fastigheten Sun-
derbyn 75:3 är avståndet ca 160 meter till fastighetsgränsen.  Fastigheternas gränser är markerade   
med vit kant på bild 5.  

https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/area.jsp?id=VHV-PVD


 

BILD 5, NÄRLIGGANDE FASTIGHETER  

6.2. Alternativa lokaliseringar  

Alternativa lokaliseringar kommer att jobbas vidare med under ett framtida arbete med ansökan och 
Miljökonsekvensbeskrivning. Nuvarande förslag till alternativ är som följer.  

Alternativ 2  

Ett område nedströms kraftverket i Vuollerim har undersökts men här bedömer kraftverksbolaget att 
en etablering inte är möjlig.  

Alternativ 3 

Ett område norr om Luleå vid Råneå har man undersökt möjligheterna att pumpa upp grundvatten  

6.3. Vattenintag och vattenutsläpp 

För att minimera energiförluster och underlätta temperaturreglering eftersträvar anläggningar som 
denna en jämn temperatur på inkommande vatten. Intagsledningen för vattnet bör därför ligga så 
djupt som möjligt helst under språngskiktet om det går (detta måste förstås mätas). Ledningen kom-
mer att dras utefter botten och skyddas så att inte ankare eller fiskeutrustning fastnar i ledningen. 
Intaget på ledningen kommer att förses med sil för att förhindra att något oönskat kan följa med in i 
intaget. För att inte fisk eller andra simmande organismer skall fastna i silen kommer strömhastig-
heten på intagsvattnet vid silen inte att uppgå till mer än 0,3 m per sekund. Fastnar löv eller annat 
skräp i silen kan den enkelt back spolas.  

Vattenutsläppet kommer att förankras och skyddas på samma sätt som vattenintaget. Vattenutsläp-
pet kommer däremot att dras något längre nedströms än vattenintaget för att minimerar risken att 
utsläppt vatten blandas med intagsvattnet. Bra strömmar ökar utblandningen av näringsämnen i vat-
tenmassorna vilket förhindrar punktbelastning och lokal övergödning. Släpps vattnet ut djupt och 
helst under språngskiktet minskar risken att det näringsrika utsläppta vattnet kan blandas med yt-
vattnet och orsakar algblomning eller andra oönskade övergödnings fenomen.  



I älven förekommer förmodligen inget språngskikt utan omblandningen av vattenmassorna kan nog 
betraktas som total. De förslagna utsläppspunkterna är i detta läge väldigt grovt estimerade, en mer 
noggrann undersökning av botten måste göras innan exakta punkter fastställs.  

 

BILD 6, INTAGSLEDNING MARKERAD I BLÅTT OCH UTSLÄPPSLEDNING MARKERAD I RÖTT   

7. Förutsättningar enligt ÖP   

Vattenbruket har alla förutsättningar att uppfylla de globala hållbarhets målen och skapa en hållbar 
utveckling av de akvatiska resurserna och samtidigt bidra till att minska livsmedelsproduktionens kli-
matpåverkningar. EU:s strategier för Blå tillväxt pekar ut fem viktiga områden varav ett är en utveckl-
ing av Vattenbruket. De svenska nationella och regionala miljömålen som är mest relevanta för vat-
tenbruket är men ska uppfyllas är främst:  

•  Hav i balans samt levande kust och skärgård 

•  Ett rikt växt- och djurliv 

•  Giftfri miljö  

•  Ingen övergödning 

•  Begränsad klimatpåverkan 

Nationellt finns en maritim strategi för en livskraftig, innovativ och hållbar maritim sektor som kan 
bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och attraktiv livsmiljö. Vattenbruket kan defini-
tivt bidra till att en sådan strategi. Den nationella livsmedelsstrategin säger att marina/akvatiska livs-
medel och resurser har förutsättningar att möta en ökad efterfrågan.  



Den regionala strategin pekar på överensstämmelsen med EU:s prioriterade områdena i sin strategi 
för tillväxt. Miljömålet ingen övergödning syftar till att halterna av gödande ämnen i mark och vatten 
inte ska ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.  

Enligt ÖP räknas området till landsbygd. Definitionen av landsbygdsutveckling beskrivs i ÖP som: 

• Åtgärder som främjar landsbygdsutveckling är de som långsiktigt kan bidra till sysselsättning 
eller ge underlag för service. En anläggning för turism, bostäder eller fritidshus kan stärka 
befintlig service och ge möjlighet till utökad service. Service kan vara både kommersiell och 
offentlig. 

• Landsbygdsutvecklingen syftar till att förbättra befolkningsutvecklingen och att stimulera 
den lokala ekonomin och tjänsteutbudet på olika sätt. 

• Landsbygdsutveckling utgör underlag för offentlig service som till exempel skolor, barnom-
sorg eller skapar sysselsättning i och serviceunderlag för handel och andra servicenäringar. 

Dessa syften och mål kan ett utvecklat vattenbruk bidra till. 

8. Förutsättningar för en RAS fiskodling i Sunderbyn 46:2 

8.1. Riksintressen  

I Luleå Älvmynning och skärgård finns ett antal naturreservat som sträcker sig ut i havet men även 
marina reservat samt en del djur och växtskyddsområden. Dessa områden skulle kunna påverkas av 
näringsämnen även om sannolikheten att det skulle gå att mäta är mycket liten. Se bild 7 för skyd-
dade områden samt bild 8 för områden av riksintresse för turism och friluftsliv.  

 

 

BILD 7, SKYDDADE OMRÅDEN, NATURRESERVAT MARKERADE I GRÖNT, N2000 OMRÅDEN ART OCH HABITAT DIREKTI-

VET MARKERADE I BLÅTT, N2000 FÅGELDIREKTIVET MARKERADE I RÖTT, RÖDA INRINGADE OMRÅDEN HAR TILLTRÄ-

DESFÖRBUD.   



 

BILD 8, NATUR- OCH KULTURVÄRDEN SOM I SIN HELHET ÄR AV RIKSINTRESSE OCH AV BETYDELSE FÖR TURISM OCH FRI-

LUFTSLIV.   

De vattenförekomster som etableringen kommer att påverka är främst: 

Luleå älv  

Luleälven är 460 km lång och har ett avrinningsområde som omfattar totalt 25 000 km2, varav ca 
1100 km2 omfattas av riksintresseanspråket. Det finns 15 kraftverk i älven. Medelvattneföringen vid 
älvens mynning är 500 m3/s.  

Vattenförekomstens status bedöms vara otillfredsställande ekologisk potential. Bedömningen bygger 
på att antalet åtgärder som genomförts i vattenförekomsten eller i verksamheter som påverkar vat-
tenförekomstens hydromorfologi och de ekologiska kvalitetsfaktorerna är få. Bedömningen är ge-
nomförd i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens vägledning för kraftigt modifierade vatten 
(KMV) med tillämpning på vattenkraft. Vattenförekomsten är ej klassad med avseende på näringsäm-
nen och syrgas. Området för fiskodlingen omfattas inte av riksintresset för friluftsliv. 

Gammelstadsfjärden  

Gammelstadsfjärdens vattenområde ligger strax nedströms odlingsområdet och har en total area på 
23 km2. Området är starkt påverkat av vattenregleringen och den ekologiska potentialen bedöms 
som otillfredsställande.  Vattenförekomstens fysiska karaktär är väsentligt förändrad på grund av vat-
tenkraft. Vattenförekomsten bedöms inte kunna nå god ekologisk status utan att det sker en bety-
dande negativ påverkan på verksamheten eller miljön i stort. Statusen är klassad som otillfredsstäl-
lande eller dålig baserat på hydrologiska och/eller morfologiska kvalitetsfaktorer. Den ekologiska po-
tentialen med avseende på näringsämnen är satt till god.  

Inre Lulefjärden 



Inre Lulefjärden har en total area på ca 8km2. Den ekologiska statusen har bedömts till god, baserat 
på hydromorfologiska parametrar. Den ekologiska statusen med avseende på näringsämnen är där-
för också satt till god.  

Yttre Lulefjärden 

Yttre Lulefjärdens vattenförekomst har en total area på ca10 km2. Den ekologiska statusen bedöms 
vara måttlig. Mätdata visar på halter av särskilt förorenande ämnen som överskrider värdena i be-
dömningsgrunden. För näringsämnen och syre är statusen satt till hög. 

 Sandöfjärden  

Den ekologiska statusen bedöms vara måttlig. Mätdata visar på halter av särskilt förorenande ämnen 
som överskrider värdena i bedömningsgrunden. Även parametrar för hydromorfologi stödjer status-
bedömingen. För näringsämnen och syre är statusen satt till hög. 

Germandöfjärden 

Den ekologiska statusen har bedömts till god. Ingen betydande påverkan har identifierats. Enligt 
HaV:s vägledning ska ekologisk status sättas till god då ingen betydande påverkan har identifierats 
och då ingen övervakning finns tillgänglig. Enligt vägledningen sätts tillförlitligheten till 0 - informat-
ion saknas, utifrån miljökonsekvenstypen övergödning. För näringsämnen och syre är trotts detta sta-
tusen satt till hög.  

Natura 2000-områdena ska övervakas och skötas så att deras naturvärden bevaras och att tillståndet 
för berörda naturtyper och arter förblir gynnsamt. Alla planer eller projekt som inte direkt hänger 
samman med, eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt el-
ler i kombination med andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt, skall på 
lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för möjligheterna till bevarandet av områ-
det. Det främsta bevarandesyftet i detta område är att bevara Bottenvikens olika akvatiska och ter-
restra naturtyperna. För N-2000 områdena gäller art och habitatdirektivet samt fågelskyddsdirekti-
vet.   

8.2. Ras och skredkänslighet 

Jordarten i området för fiskodlingen bedöms enligt SGU vara lera och klassas som ”ej fastmark”.  
Inom området för fiskodlingen finns inga skredriskområden eller sättningskänsliga lerjordar.  

8.3. Strandskydd   

Enligt ”Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen” antagen av kommunfullmäktige 2013 kan 
kommunen sedan den 1 juli 2009 i översiktsplanen redovisa avgränsade områden för landsbygdsut-
veckling i strandnära läge (så kallade LIS områden), där det får beaktas som ett särskilt skäl för dis-
pens. I ÖP är området för etableringen utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge (LIS). 

Då verksamhetens byggnader ligger mer än 100 meter från stranden och rör för inkommande och 
utgående vatten kommer att grävas ner anser sökande att man kommer att kunna uppfylla 7 kap. 18 
e § första stycket miljöbalken. Landsbygdsutveckling i strandnära ska ske på ett sådant sätt att det 
långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden upprätthålls.  

Sökande kommer att söka dispens från strandskyddet enligt LIS. Stranden kommer efter etablerings-
fasen att vara lika tillgänglig för det rörliga friluftslivet som i dagsläget.  

 

8.4. Miljökvalitetsnormen (MKN) 



De flesta av Sveriges Vattendrag och sjöar delas in i ett klassningssystem utifrån hur bra den ekolo-
giska statusen (miljön) är. Statusen beror på flera olika parametrar hos vattnet, ex vattenkemi, biolo-
gisk mångfald, försurning, flödes ändringar, morfologiska förändringar, övergödning mm. Utifrån hur 
bra dessa parametrar är delas vattnen in i en 5 gradig skala från dålig, otillfredsställande, måttlig, god 
till hög status.  I vattendirektivet för EU fastställs regler för att stoppa försämringen av Europeiska 
unionens vattenförekomster och målsättningen är att alla Europas floder, sjöar och grundvatten skall 
nå klassningen god status.  

Luleå älv tillhör vattendrag som definieras som ett kraftigt modifierat vatten (KMV). Dessa vattendrag 
kan inte nå målet god ekologisk status utan att mycket stora ingrepp görs, ingreppen skulle få stora 
konsekvenser på vårt samhälle mm. För dessa vatten sätts i stället målsättningen god ekologisk pot-
ential. För Luleå älv har man en målsättning att nå god ekologisk potential 2027. Den ekologiska po-
tentialen mätas även den i en femgradig skala från dålig till Hög. I dagsläget har Luleå älv klassningen 
otillfredsställande ekologisk potential. För att nå målet god ekologisk potential måste åtgärder som 
minimitappningar genom Bodens kraftverk samt återställning av flottningsleder och iordningstäl-
lande av ekologiska kantzoner genomförs. Som de flesta av Norrlands vattendrag är även Luleå älv 
förorenad av kvicksilver och flamskyddsmedel. För att förbättra den kemiska potentialen måste nivå-
erna av kvicksilver och flamskyddsmedel minska.  Den Kemiska ytvattenstatusen för inre Lulefjärden 
anges som god om man bortser från Kvicksilver och flamskyddsmedel och som hög för näringsäm-
nen. 

8.5. Naturvärden på land som angränsar till verksamheten  

Enligt karttjänsten skyddad natur på Naturvårdsverket gränsar inte landområdet till några särskilt ut-
pekade naturvärden. 

8.6. Vattenskyddsområden   

Gäddviks vattenskyddsområde skyddar både grundvattnet och ytvattnet som används för att produ-
cera dricksvatten för 64 000 lulebor. Skyddsområdet är indelat i 5 zoner; Vattentäktszon, Primär 
skyddszon, Sekundär skyddszon A och B samt Tertiär skyddszon. Inom området regleras 14 olika 
verksamheter med föreskrifter. 

Odlingsområdet vattenintag samt vattenutsläpp från verksamheten ligger inom tertiärt skyddsom-
råde. Inom området gäller att: 

• Du får inte hantera eller lagra diesel, bensin eller oljeprodukter i större mängd än 250 l såvida 
det inte sker på invallad hårdgjord yta så att hela den lagrade volymen kan omhändertas vid 
ett läckage. Detta gäller inte bensin/diesel i fordonstankar eller befintliga cisterner mindre än 
1 m3.  

• Du får inte tömma din båts sanitetstank i vattendrag inom den tertiära skyddszonen. 

• Det får inte förekomma transport av farligt gods på vattendrag. Detta gäller även isbelagda 
vattendrag. 

 

 

 

 

Tertiär skyddszon 



Flera verksamheter såsom oljehantering och hantering av kemiskt bekämpningsmedel, är förbjudna 
inom delar av vattenskyddsområdet eftersom de innebär risker för vattenkvalitén. Om det finns sär-
skilda skäl kan miljönämnden ge dispens från förbud. Dispens kan bara ges om det är förenligt med 
vattenskyddsföreskrifternas syfte. Dispens kan alltså endast ges i undantagsfall.  

I skrivande stund kommer inte verksamheten att hantera kemikalier av sådan art eller på sådant sätt 
att detta skulle strida mot de föreskrifter som gäller för det tertiära skyddsområdet.  

Kemikalieanvändning  

De kemikalier som kommer att användas är främst myrsyra för ensilering av fiskrens. Slakteriet kom-
mer att rengöras med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel. Om anläggningen måste saneras med 
avseende på sjukdom kommer natriumhydroxid (NaOH) att användas. Natriumhydroxid och HCL 
kommer inte att förvaras på anläggningen utan köpas in vid uppstått behov. Hydrerade vegetabiliska 
oljor (HVO) kommer att användas som drivmedel för reservgeneratorn. Metallsalter kan komma att 
nyttjas för fällning av fosfor. Bufodine är ett desinfektionsmedel baserat på jod som nyttjas för att 
bada rom i innan den läggs in i kläckeriet, bufodinet minskar risken för svamp och mikrobiologisk till-
växt.  

Kemiska produkter kommer att förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och 
vatten inte riskeras, nederbörds skyddat, försedd med påkörningsskydd, så att det inte föreligger nå-
gon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman, i väl tillslutna behållare så att av-
dunstningen minimeras. 

8.7. Infrastruktur och energi 

Energiförsörjningen till verksamheten måste utredas men detta är sannolikt inte ett problem. I övrigt 
är närheten till väg och järnväg mycket bra.  

8.8. Landskapsbilden  

Anläggningarna som kommer att inrymma fiskodlingen och de kring installationer som fiskodlingen 
kräver kan med lätthet byggas så att de smälter in i kulturlandskapet och landskapsbilden. Se bild 9 
från liknande anläggning i Schweiz.  

  

BILD 9 LANDBASERAD ODLING I SCHWEIZ  

 

8.9 . Förväntad miljöpåverkan 



Någon påverkan på landområden förutom det utpekad skogsområdet på fastigheten Sunderbyn 46:2 
bedöms inte fiskodlingen kunna ha. 

Den största utmaningen med denna verksamhet är att minimera påverkan från näringsämnen. Områ-
det har känsliga biotoper som måste skyddas och bevaras. För att minska påverkan dras utsläppsrö-
ret från fiskodlingen till en platts där vattenströmmar maximerar utblandning och förhindrar att nä-
ringsrikt vatten orsakar lokal påverkan i form av alg tillväxt. Att dra ett rör utmed botten i älven ger 
sannolikt ingen påverkan på känsliga biotoper. Rören i fråga inte kommer att vara grövre än max 40 
cm i diameter. All rördragningen sker först efter en noggrann undersökning av bottenfauna, botten-
struktur och vattenströmmar. Den totala mängden vatten från anläggningen vid maximal produktion 
kommer att ligga på mellan 150 – 400 liter i sekunden beroende på val av leverantör och teknik. Vat-
tenanvändningen har genom teknikutveckling minskat allt eftersom och förmodligen kommer den att 
minska ännu mer.    

Utsläppen till luft är i princip obefintliga. Fiskrens mals och ensileras i myrsyra allt eftersom det pro-
duceras. De ensilerade renset förvars sedan i rostfri behållare för att sedan skickas för upparbetning. 
Sannolikt kommer behållaren med rens att tömmas en gång per vecka.  

I all fiskodling dör fisk av olika anledningar dödligheten är ca 1–2 % och vanligas är det att det är ung 
fisk som dör. Så kallad självdöd fisk samlas automatiskt upp i trågkanten. Där den tas om hand och 
fryses för att sedan skickas på destruktion.   

Fiskgödseln samlas upp i mobil tank eller gödselbrunn för att sedan skickas till biogasproduktion. Hur 
ofta tanken töms beror helt på volymen den rymmer. Tanken är att röta fiskgödseln till biogas i nå-
gon närliggande biogasanläggning och använda rötresterna som ekologisk gödning i jordbruket.  

Foder kommer att förvars i stora fodersilos inne i själva fiskodlingsanläggningen. När dessa silos ska 
fyllas så blåser man in nytt foder med luft. Inne i anläggningen kommer det säkert att då lukta av fisk-
foder men eftersom detta sker inomhus kommer det inte att märkas av utomhus.    

I en landbaserad fiskodling kan man utan problem föra en diskussion i normal samtalston. Det ljud 
som genereras kommer främst från trummfilter, fläktar och vattenpumpar. Bullret kommer att be-
gränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid närmaste bostäder inte överstiger riktvärden 
för buller nattetid och dagtid.  

En marginell ökning av transporter kommer att ske utmed väg 97 foder skall fraktas till anläggningen 
och fiskrens och gödsel samt fisk skall fraktas därifrån.  

9. Skyddsåtgärder  

Förutom högteknologisk vattenrening med desinficering är en försiktighetsåtgärd att anläggningen 
kommer att byggas etappvis. Produktionen kommer att starta med ca 1500 ton fisk. Detta kommer 
att visa hur effektiv reningen av utgående vatten är, det kommer att visa om utsläppt vatten späds i 
vattenströmmar på ett sätt som miljökonsekvensbeskrivningen beräknat, och framför allt hur ekosy-
stemen svarar på utsläppta mängder med näringsämnen. Med en stegvis ökade produktion kommer 
verksamhetens kontrollprogram att kunna förutse negativ miljöpåverkan långt innan uppsatta villkor 
överskrids eller att negativa konsekvenser uppstår. Under arbetet med MKB kommer bolaget att titta 
på olika tekniker för vattenrening.    

 

 

 

 



10. Förväntade resultat av samrådet   

Företaget önskar att länsstyrelsen verkar för att innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen får den 
omfattning och detaljeringsgrad som behövs för tillståndsprövningen. Kan det så långt som möjligt 
klargöras vilka utredningar och undersökningar som krävs för att MKB skall kunna anses som kom-
plett innan ansökan och MKB lämnas in till domstol, minskar det risken för en utdragen kostsam pro-
cess för alla inblandade parter.  

11. Förväntade effekter på regional utveckling   

Vår förhoppning är att utveckling av ny miljövänlig teknik med avsevärt mindre miljöpåverkan kom-
mer öppna för nya entreprenörer i området samt ge ”spinn off” effekter med fiskförädling och en 
ökad produktion i det ekologiska jordbruket genom att den rötade fiskgödseln klassas som ekogöd-
sel.  

Antalet arbetstillfällen i en verksamhet som är beskriven är ca ett 60 tal personer. För att driva själva 
odlingsanläggnigen och sättfiskanläggningen krävs ca 15 personer med erfarenheter i både kemi, bio-
logi, data och styr och reglerteknik. Gymnasial teknisk eller naturutbildning är minimum och för att 
vara operativt ansvarig krävs naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå. I slakteriet kommer ca 
30–50 personer att anställas för att rensa fisk.   

 

 


