
Avgränsningssamråd för KVV Nynäshamn

Möte med allmänheten via Teams, 2020-06-23



Så här genomförs samrådsmötet
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Så här genomförs samrådsmötet
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1. Mikrofonen i din dator bör vara inställd med ljud av.

2. Handuppräckning tillämpas inte under samrådsmötet.

3. Om du vill ställa en fråga: Klicka på ikonen så öppnas ett chattfönster 

till höger. Skriv din fråga där, så fångar vi den under presentationen. 

jonas.dyrke@varmevarden.seMejla gärna synpunkter till Jonas på: 

mailto:jonas.dyrke@varmevarden.se


Agenda
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• Inledning

• Kort presentation av Värmevärden

• Tillståndsprocessen och syftet med samrådet

• Nuvarande verksamhet

• Lokalisering

• Planerad förändring av verksamheten

• Nya bränslen

• Betydande miljöeffekter

• Frågor?

• Samrådet avslutas
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Värmevärden levererar hållbar 
fjärrvärme i 12 kommuner

• 4 200 kunder (5 900 anslutningar).

•Vi levererar 1,2 TWh energi årligen.

•Mer än 95 % av vår värme kommer från förnybara 
och återvunna energikällor.

•Vi samarbetar med lokal industri för en effektiv 
energianvändning - 330 GWh spillvärme/år.



Tillståndsprocessen
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• Tillstånd krävs för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken

• Miljötillståndet utfärdas av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

• Verksamheten omfattas av lagstiftning som bland annat reglerar utsläpp till luft och vatten

• Ansökan ska bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

• Tillståndet reglerar under vilka förutsättningar, försiktighetsåtgärder och villkor verksamheten 

får bedrivas på platsen, t ex utsläpp till luft och vatten



Varför samråd?
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• Informera om planerad verksamhet

• Ge myndigheter och allmänheten en möjlighet att lämna synpunkter på de planerade 

förändringarna

• Redovisa vad som planeras att redovisas i MKB, avgränsningar och inhämta eventuella 

synpunkter



Nuvarande verksamhet



Nuvarande verksamhet
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• Kraftvärmeverk (KVV Nynäshamn) från 2003

• Levererar ånga till raffinaderiet Nynas

• Levererar fjärrvärme till Nynäshamn

• Levererar el till elnätet

• Anläggningen utgörs av

• en baslastpanna eldad med fastbränsle

• en reserv- och spetslastpanna eldad med olja

• en elpanna (som tillhör Nynas)
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(källa: Google maps, https://www.google.se/maps 2019-12-05)

Verksamhetsområdet vid KVV Nynäshamn

Elpannan återfinns på Nynas

verksamhetsområde ca 1 km från 

kraftvärmeverket.

1. Fastbränslepannhall

2. Oljepannhall

3. Rökgasrening, 

rökgaskondensering och 

skorsten 

4. Bränslelager för fastbränslen 

(returträ och skogsbränslen)

5. Vattenrening

6. Turbin, hjälpsystem, ställverk, 

kontrollrum, personaldel

4
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https://www.google.se/maps%202019-12-05


Lagunen

KVV

Dagvattenpark

NorviksvägenNorvikvägen
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1. Kraftvärmeverket

2. Elpannan på Nynas

3. Hacktorp, närmaste 

bostadsområde

4. Mysingen, Östersjön

5. Dagvattenparken

6. Lagunen

7. Norvikvägen

Lokalisering



Planerad förändring av verksamheten



Värmevärdens befintliga och planerade 
energiproduktionsenheter
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Befintliga pannor

• en fastbränslepanna

• en oljepanna

• en elpanna (tillhör Nynas)

Planerade pannor

• en fastbränslepanna (samma som idag)

• en oljepanna (samma som idag)

• en ny reserv- och spetslastpanna (ersätter 
elpannan, kommer att byggas senare)



Bränslen

14

Panna Befintliga bränslen Planerade bränslen

Fastbränsle-

panna

Returflis, skogsflis, bark, 

sågspån, biomal, PTP, 

eldningsolja

Returflis, skogsflis, bark, sågspån, biomal, 

PTP, eldningsolja, bioolja, impregnerat trä,  

RDF/SRF, rötslam, oljeslam, bioslam, 

förorenad jord, muddermassor, 

Oljepanna Eldningsolja
Eldningsolja alternativt i framtiden bioolja

eller naturgas

Elpanna El Elpannan ska ersättas

Reserv- och 

spetslastpanna*
Finns ej idag Eldningsolja/bioolja/naturgas

*Spetslast – När anläggningen utnyttjas maximalt exempelvis vid mycket kallt väder.



Bränslen
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• Returflis

• Impregnerat trä

• RDF/SRF (balar)

• Rötslam

• Förorenad jord
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(källa: Google maps, https://www.google.se/maps 2019-12-05)

Verksamhetsområdet med planerad förändring

1. Fastbränslepannhall

2. Oljepannhall

3. Rökgasrening, 

rökgaskondensering och 

skorsten 

4. Bränslelager (fastbränsle, 

returträ och skogsbränslen)

5. Vattenrening

6. Bränslelager för nya bränslen 

7. Bränsletransportband

8. Ny reserv- och spetslastpanna

4

4

1

2 3 57
8

https://www.google.se/maps%202019-12-05
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• Ändrad bränslemix ställer högre krav på reningsutrustningen 
• Ombyggnation och uppgradering av bränsleinmatning och rökgasrening

• Vattenrening oförändrad (modern, togs i drift okt 2018)

• Utbyggd bränslehantering med bränslemottagning, lagring och dosering
• Säker förvaring

• Undvika lukt

• God arbetsmiljö

• Lagring av obrutna balar utomhus

• Aska (restprodukt) ökar något
• Hanteras med nuvarande slutna system

• Kemikalier
• Ammoniak för NOX-rening med nuvarande system

• Kalk och aktivt kol för rökgasrening med nuvarande system

Nya bränslen, ny reningsprocess



Betydande miljöeffekter som 
verksamheten kan medföra
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• Resursförbrukning

• Emissioner till luft

• Emissioner till vatten

• Buller och lukt

• Nedskräpning och damning

• Avfall och restprodukter

• Transporter

• Olyckshändelser och andra 
oavsiktliga händelser
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Radien är 10 

kilometer

Visa radien istället (EJ)

1

2

3

4

5

6
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Naturreservat och riksintresse för 
kulturmiljövård i regionen

1. Käringboda

naturreservat

2. Järflotta

3. Nåttarö

4. Häringe-

Hammarsta

5. Rosenlundsskogen

6. Sorunda-

Stymninge

7. Hammersta



Frågor?



Synpunkter på samrådshandlingarna
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jonas.dyrke@varmevarden.se

Synpunkter framförs via e-post till projektledare Jonas Dyrke senast den 7 augusti 2020.

varmevarden.se/story/nynashamns-kraftvarmeverk-andrar-verksamheten/

Länk till samrådsunderlag och denna presentation finns på:

mailto:jonas.dyrke@varmevarden.se
https://varmevarden.se/story/nynashamns-kraftvarmeverk-andrar-verksamheten/


Tack för din medverkan!

22


