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1 Administrativa uppgifter
Verksamhetsutövare

Värmevärden i Nynäshamn AB

Verkställande direktör

Anders Ericsson

Organisationsnummer

556511-9210

Besöksadress anläggningen

Norvikvägen 8, 149 45 Nynäshamn
Del av Kalvö 1:22.

Fastighetsbeteckning

Lokalisering i nordvästra hörnet på Nynas AB:s
område (raffinaderiet). Marken tillhör Nynas AB,
men arrenderas av Värmevärden i Nynäshamn
AB.

Fastighetsägare

Nynas AB

Anläggningsnummer

0192-81-002

Koordinater SWEREF 99 TM

N: 6535570 E: 670511
92.210-i Samförbränningsanläggning där ickefarligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är
1. mer än 3 ton per timme, eller

Verksamhetskod (huvudverksamhet)

2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår
I den tillförda mängden inräknas inte rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i
förordningen (2013:253) om förbränning av
avfall.

Verksamhetskoder (sidoverksamhet)

40.51 anläggning för förbränning med en total
installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt,
men mindre än 50 megawatt.

Postadress

Norvikvägen 8, 149 45 Nynäshamn
Namn: Jonas Dyrke

Kontaktperson

E-post: jonas.dyrke@varmevarden.se
Telefon: 0706 66 52 25

Kommun

Nynäshamns kommun

Län

Stockholms län

Beslutsmyndighet

Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillsynsmyndighet

Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund
136 81 HANINGE
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2 Inledning
2.1 Bakgrund och syfte
KVV Nynäshamn (kraftvärmeverket) ägs och drivs av Värmevärden i Nynäshamn AB (VVNAB) och är
ett kraftvärmeverk som förser Nynas AB (Nynas) med processånga och fastigheter inom tätorten med
fjärrvärme sedan 2004. Anläggningen producerar även el till elnätet. Befintligt tillstånd enligt
miljöskyddslagen för KVV Nynäshamn meddelades av miljöprövningsdelegationen i Stockholms län
2001-10-17 och omfattar en fluidbäddspanna om 23 MW samt en oljepanna på högst 22 MW.
Anläggningen togs i drift 2003. Fastbränslepannans huvudbränsle utgörs av returflis med tillsats av
biomal (slakteriavfall) samt en mindre del rena skogsbränslen och pannan är byggd för samförbränning
av avfall. Under de senaste åren har konkurrensen om biobränslen, däribland returflis, ökat. Därför har
VVNAB utrett ytterligare bränslen, främst avfallsklassade, som skulle kunna förbrännas i
fastbränslepannan för att erhålla en mer flexibel baslastenhet i Nynäshamn. Eftersom anläggningen har
visat goda miljövärden har utredningen omfattat förbränning av förorenade jordmassor (J3/J4) samt
muddermassor (P) tillsammans med utsorterat och krossat avfall, inklusive impregnerat trä och
rötslam. Genom modifieringar av pannan, bränslehantering och reningsutrustning skulle det utökade
bränslesortimentet innebära en mer flexibel baslastenhet samt möjliggöra energiåtervinning av avfall
som inte kan omhändertas på annat sätt.
Till kraftvärmeverket hör även en oljepanna som används som reserv- och spetslastenhet samt en
elpanna som är placerad på Nynas område, men där driften sköts av personalen på kraftvärmeverket.
Elpannan kommer att tas ur drift p.g.a. att byggnaden där elpannan är placerad planeras att rivas och
därmed är VVNAB i behov av att ersätta elpannan med en annan spetslastenhet för att kunna garantera
ångleveranserna till Nynas och fjärrvärme till tätorten. Eftersom industrilasten är stor har
fastbränslepannan en årsproduktion av ca 140 GWh ånga och endast cirka två veckors stillestånd för
revision per år.
VVNAB avser därför att söka förnyat tillstånd enligt miljöbalken för samförbränning i befintlig
fastbränslepanna och befintlig oljepanna samt byggnation av ytterligare en reserv- och spetslastpanna.
Förändringen jämfört med dagens verksamhet innebär i huvudsak en utökning av bränslefraktioner
samt byggnation av en kompletterande spets- och reservlastenhet som ska ersätta befintlig elpanna (som
är placerad på Nynas område). Pannan planeras att försörjas med naturgas (LNG) alternativt
eldningsolja 1 eller bioolja som bränsle.
För att genomföra de planerade förändringarna avser bolaget att söka tillstånd för fortsatt och förändrad
verksamhet vid KVV Nynäshamn. Detta samrådsunderlag är ett led i den samrådsprocess som ska föregå
upprättande och ingivande av ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.
Syftet med samrådet är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet
att påverka kommande beslut och lämna upplysningar som VVNAB kan ta hänsyn till i den fortsatta
planeringen.
Eftersom den planerade verksamheten ska anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 §
miljöbedömningsförordningen (2017:966) behövs inget s.k. undersökningssamråd enligt 6 kap. 2425 §§ miljöbalken, se 6 kap. 23 § andra stycket 1 (och 2) miljöbalken. Något undersökningssamråd har
inte heller skett (jfr 6 kap. 30 § tredje stycket miljöbalken). Detta samrådsunderlag gäller således ett
sådant avgränsningssamråd som avses i 6 kap. 28 § miljöbalken.

3 Verksamhetens utformning och omfattning
Kraftvärmeverket i Nynäshamn ägs och drivs av Värmevärden i Nynäshamn AB (VVNAB) och är ett
kraftvärmeverk som förser Nynas AB med processånga och fastigheter inom tätorten med fjärrvärme
sedan 2004. Anläggningen producerar även el till elnätet. Vid kraftvärmeverket samförbränns i
huvudsak returflis med en liten andel biomal (slakteriavfall) och skogsflis samt tung eldningsolja i
anläggningens reserv- och spetslastpanna. VVNAB sköter även driften av en elpanna som är lokaliserad
på Nynas område vilken också används för produktion av ånga till Nynas. Anläggningen är belägen i
utkanten av Nynas raffinaderi och levererar cirka 140 GWh ånga till Nynas och cirka 60 GWh fjärrvärme
till Nynäshamn årligen. Elproduktionen är ca 6 GWh/år. En flygbild över verksamhetsområdet ses i
Figur 3.1 där verksamhetens olika delar är markerade.
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Figur 3.1 Flygbild över verksamhetsområdet vid kraftvärmeverket i Nynäshamn. (källa: Google maps,
https://www.google.se/maps 2019-12-05)

1.
2.
3.
4.
5.

Fastbränslepannhall
Oljepannhall
Rökgasrening, rökgaskondensering och skorsten
Bränslelager (fastbränsle, returträ och skogsbränslen)
Vattenrening

Elpannan återfinns på Nynas verksamhetsområde ca 1 km från kraftvärmeverket.

3.1 Befintlig verksamhet
Kraftvärmeverket utgörs av en fastbränslepanna och en oljepanna. Anläggningen har en installerad
tillförd bränsleeffekt på 38,8 MW samt en elpanna om 30 MW (märkeffekt). Elpannan är placerad på
Nynas verksamhetsområde och ingår ej i KVV Nynäshamns gällande tillstånd. Anläggningen är även
utrustad med en rökgaskondenseringsanläggning, kopplad till fjärrvärmenätet, på cirka 5 MW.
Fastbränslepannan utgör huvudproduktionsenhet och är en bubblande fluidiserande bädd, BFB-typ.
Pannan är en samförbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:253) om
avfallsförbränning. Oljepannan samt elpannan utgör reservenheter och används vid stopp av
fastbränslepannan och som spetslast vid behov. I Tabell 3.1 redovisas pannornas installerade tillförda
effekt samt tillståndsgivna bränsletyper.
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Tabell 3.1 Panndata vid kraftvärmeverket i Nynäshamn för samtliga pannor.

Panna

Installerad tillförd effekt
[MW]

Bränslen enligt befintligt
tillstånd

Fastbränslepanna

26,3

Returflis,
skogsflis,
bark,
sågspån,
biomal,
PTP,
eldningsolja 1, eldningsolja 5 LS

Oljepanna

12,5

Eldningsolja 5 LS

Elpanna*

30 (märkeffekt)

-

* Placerad i gamla ångcentralen på Nynas verksamhetsområde. Driften sköts dock av VVNAB.

Det finns även en ångturbin med generator för att producera lokal och förnybar el samtidigt som
tillgängligheten ökar för anläggningen vid strömbortfall på elnätet. Som en ytterligare backup har
anläggningen en dieselgenerator för nöddrift om turbinen inte fungerar samt en dieselgenerator för att
säkerställa att spädvattenproduktion till processen fungerar vid strömavbrott.

3.1.1 Bränslehantering
Fasta bränslen som används vid kraftvärmeverket är främst returflis med mindre inblandning av biomal
(slakteriavfall) under vissa perioder. Även skogsflis, sågspån, bark och PTP (blandning av papper, trä
och plast) kan användas som bränsle. Som uppstartsbränsle för fastbränslepannan används eldningsolja
1 och som stöd- och reservbränsle lågsvavlig eldningsolja 5 (Eo5 LS).
Bränslet levereras med lastbil eller tankbil till anläggningen. Returflis, skogsflis, spån och bark förvaras
dels i kraftvärmeverkets bränslelager som rymmer ca 3 600 m3 och dels utomhus på asfalterad yta. Även
rundved kan vid behov förvaras på den asfalterade ytan och flisas till skogsflis. Biomal förvaras i en
sluten tank om 100 m3 med separat inmatning till fastbränslepannan.
Eo5 LS förvaras i dubbelmantlad cistern om 200 m3 och diesel (Eo1) förvaras i en dubbelmantlad cistern
om 48 m3. På kraftvärmeverket finns även två mindre tankar om 3 m3 vardera för lagring av diesel till
reservdieselgeneratorerna. Dessa tankar är placerade inomhus på anläggningen i anslutning till
respektive reservdieselgenerator.

3.1.2 Reningsutrustning för rökgaser
För rening av kväveoxider, stoft, svavel, klorider och dioxiner i rökgaserna, är fastbränslepannan
utrustad med SNCR (selektiv icke katalytisk rening) samt slangfilter med tillsats av aktivt kol och kalk.
Ammoniak (25%) förvaras i en dubbelmantlad cistern om 50 m3. För att nyttja den energi som uppstår
då vattenånga i rökgaserna kyls under daggpunkten och kondenseras till vatten har en anläggning för
rökgaskondensering installerats. Rökgaskondenseringen är ansluten till rökgaskanalen från
fastbränslepannan efter rökgasreningen.
Rökgaskondenseringssystemet återvinner det kondensatvatten som uppstår genom att det renas i olika
steg och återanvänds som spädvatten till anläggningens ångsystem, se avsnitt om Vattenbehandling
nedan. Slamvatten från rökgaskondenseringen återförs till pannans eldstad.

3.1.3 Vattenbehandling
Inom verksamhetsområdet finns en nybyggd vattenbehandlingsanläggning som togs i drift i oktober
2018 och ersatte samt moderniserade då befintlig vattenbehandling. Processerna för generering av ånga
har höga krav på vattnets renhet för att motverka skador på ångsystemet och ångturbinen. Därmed krävs
rening av stadsvatten. Vid vattenbehandlingen renas stadsvatten genom avhärdningsfilter och omvänd
osmos (RO), vilket används som spädvatten i processen. Restvärme från Nynas värmer stads- och
spädvatten till ca 70 °C.
Kondensatet från fastbränslepannans rökgaskylning renas i kondensatreningsanläggningen och är renat
från föroreningar (suspenderat material, metaller, ammonium, klor m.m.) när det leds in till rejekttank
901 alternativt före avhärdningsfiltren och renas en gång till i avhärdning och RO-filter. Inget
avloppsvatten avleds därmed direkt från kondensatreningsanläggningen. Rejekt från RO-filterlinje 1-4
och rökgaskondensering leds till RO-filter 5 för vattenbesparing och återförs till ledning före
avhärdningsfiltret. Rejekt från RO5 går till avlopp. Flödesschema som beskriver vattenbehandlingen
finns i Bilaga 1 – Flödesschema vattenbehandling och avlopp vid KVV Nynäshamn.
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3.2 Planerad förändring av verksamheten
Nedan beskrivs kort planerad förändring av verksamheten som bolaget avser att genomföra. Detta
kommer närmare att beskrivas i ansökans miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning.
Den planerade verksamheten innebär att befintlig fastbränslepanna byggs om för att kunna hantera fler
typer av avfallsbränslen, exempelvis utsorterat och krossat avfall, inklusive impregnerat trä, med
tillsatser av behandlat avfall (SRF/RDF), biomal, rötslam, oljeslam, förorenad jord, muddermassor och
destruktion av förorenat vatten, emulsioner etc. Detta innebär att den planerade bränslemixen även
kommer omfatta bränslen som klassas som farligt avfall. Flera av dessa avfallsfraktioner är sådana som
inte kan återvinnas på annat sätt än genom energiåtervinning. Vid energiåtervinning av avfall utförs
noggrann uppföljning av emissionerna som genereras vid förbränning av avfallet. Fastbränslepannan
har visat goda miljövärden och bedöms därmed lämplig att utnyttja för förbränning av ytterligare
avfallsklassade bränslen.
Anledningen till det utökade bränslesortimentet är dels att tillgången på VVNABs nuvarande
huvudbränsle, returflis, minskat de senaste åren. Genom att blanda in andra avfallsfraktioner i
bränslemixen erhålls en mer flexibel baslastenhet samtidigt som avfall kan energiåtervinnas på ett
effektivt sätt. Förorenade plast- och träfraktioner samt impregnerat trä hanteras bäst genom
förbränning. Restprodukterna förorenad jord och muddermassor som lagts upp på Nynas
verksamhetsområde från tidigare verksamhet behöver destrueras, där förbränning ses som ett lämpligt
alternativ. I framtiden kan det kan även bli aktuellt att förbränna liknande restprodukter från andra
verksamheter. En förteckning över det avfall som avses kunna förbrännas vid anläggningen kommer att
bifogas ansökan. Det utökade bränslesortimentet kommer innebära att pannan behöver modifieras för
att förbränningen av den planerade bränslemixen ska fungera och att gällande lagkrav och föreskrifter
ska kunna efterlevas. Detta kommer beskrivas mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen och den
tekniska beskrivningen.
Pannan kommer även efter förändringarna att klassas som samförbränningsanläggning enligt
miljöprövningsförordningen eftersom alstrad energi från farligt avfall kommer att understiga 40
procent.
För att ersätta elpannan planeras även för en ny reserv- och spetslastpanna med naturgas alternativt
Eo1 eller bioolja som bränsle.
Panna

Installerad tillförd
effekt [MW]

Urval av bränslen som kommer omfattas i
tillståndsansökan

Fastbränslepanna

26,3

Returflis, utsorterat avfall, biobränslen, farligt
avfall, behandlat avfall, rötslam, biomal, fossil
eldningsolja, eventuellt bioolja i framtiden

Oljepanna

12,5

Fossil eldningsolja, eventuellt bioolja i framtiden

23,5

Fossil eldningsolja alternativt naturgas
eventuellt bioolja i framtiden

Ny
reservspetslastpanna

och

eller

I och med att fastbränslepannan byggs om för att kunna förbränna flera typer avfallsbränslen samt att
farligt avfall planeras att förbrännas kommer anläggningens verksamhetskod att förändras. Eftersom
den planerade mängden farligt avfall kan komma att överstiga 2500 ton per år kommer anläggningens
ansökta huvudverksamhet omfattas av verksamhetskod 90.180-i.
Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180-i gäller för samförbränningsanläggning där farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2500
ton per kalenderår.
Verksamheten kommer även omfattas av verksamhetskod 40.50-i eftersom anläggningens totala
installerade effekt är mellan 50-300 MW.
Ombyggnationen av fastbränslepannan förväntas inte påverka pannans maxlast eller
rökgaskondenseringens möjliga effektuttag. Minlasten på fastbränslepannan förväntas öka något, vilket
innebär att bortkylning av värme kommer att behövas under det varma halvåret för att klara en
kontinuerlig drift. De variationer som förekommer i ångleveranser under ett år redovisas i Figur 3.2.
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Figur 3.2 Diagram som visar hur ångleveranserna till Nynas har varierat under 2019.

Den förändrade bränslemixen ställer högre krav på reningsutrustningen. Ombyggnationen kommer
främst innebära ändringar/utbyte av förbränningsteknisk utrustning i pannan samt uppgradering av
reningsutrustning. För hantering av de nya bränslefraktionerna kommer lagerhantering och
bränsleinmatning behöva byggas ut eller förändras. Bland annat kan separat inmatning och lagring
krävas med hänsyn till bränslenas sammansättning och övriga egenskaper. Även vissa delar av
rökgasreningen kommer att korrigeras eller uppgraderas. Utredning pågår och möjliga alternativ
kommer att beskrivas mer utförligt i miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen.
Den nya bränslemixen bedöms inte påverka kemikalieåtgången mer än marginellt med undantag för
ökad förbrukning av släckt kalk för reduktion av svaveldioxid och saltsyra. Kondensatreningen förväntas
belastas högre med den nya bränslemixen med ett ökat innehåll av svavel och klor samt ett högre
slamrejektflöde till pannan. Inga ändringar bedöms behövas för rökgaskondenseringen. Mängden aska
förväntas öka till följd av högre innehåll av aska i planerad bränslemix, vilket dock inte bedöms påverka
utformningen av askhanteringen.
Den nya reserv- och spetslastpannan planeras att placeras på befintligt område vid kraftvärmeverket.
Valet av bränsle baseras på möjligheten till snabb start, hög driftsäkerhet samt litet underhållsbehov.
Bränsletillförsel av naturgas skulle kunna ske via lastbil till ny cistern alternativt via en rörledning från
LNG-terminalen i Nynäshamn, sannolikt via Nynas verksamhetsområde. Om naturgas väljs som bränsle
kan kraftvärmeverket komma att klassas som en Sevesoanläggning, beroende på hur lagring och
transport av LNG kommer att genomföras. Detta kommer utredas och riskbedömas i
miljökonsekvensbeskrivningen. Om Eo1 används som bränsle kan befintlig cistern på kraftvärmeverket
användas och för bioolja skulle troligen en ny cistern byggas. Genom att bygga en panna med flera
bränslealternativ blir anläggningen mindre känslig för fluktuationer på bränslemarknaden vilket ger en
mer driftsäker anläggning. Till pannan kommer en ny skorsten att byggas, eftersom det inte finns
utrymme för ytterligare rökgaskanaler i befintlig skorsten.
Produktionsvolymen av ånga och värme kommer inte förändras till följd av den planerade ändringen
utan avgörs utifrån Nynas ångbehov och samhällets fjärrvärmebehov.

4 Rivningsarbeten
Rivnings- och planarbeten kommer att genomföras för att anpassa verksamheten till de nya
förhållandena avseende bränslehantering och förbränning samt ny reserv- och spetslastpanna.
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5 Verksamhetens lokalisering
5.1 Områdesbeskrivning
Kraftvärmeverket är beläget i anslutning till industriområdet i Norvik i Nynäshamn på del av fastighet
Kalvö 1:22. Anläggningen är placerad i anslutning till Nynas verksamhetsområde, se Figur 5.1.
Placeringen har valts för att optimera energiutbytet mellan anläggningarna.
Närmaste bostadsbebyggelse är ett villaområde i Hacktorp som ligger ca 1 km från anläggningen i
sydvästlig riktning.
Närmaste recipient är Mysingen, Östersjön. Anläggningens dagvatten avleds till kommunens
dagvattenpark och processavloppsvatten samt kylvatten från kraftvärmeverket avleds till lagunen som
mynnar i Östersjön. Dagvattenparken anlades av kommunen under 2018/2019 där vattnet först
sedimenterar och infiltreras i diket längs med Norvikvägen och sedan i en mindre damm. Lagunen är
en uppsamlingsbassäng inom Nynas område som är anlagd i de fall raffinaderiets reningsverk skulle
haverera och på så sätt hindra utsläpp till Östersjön. Lagunen är avskild från Östersjön med en vall och
vattnet från lagunen leds ut genom en liten mynning till Östersjön. Till lagunen tillförs dels kylvatten
från Nynas och VVNABs process samt renat processavloppsvatten från kraftvärmeverket.
Transporter till och från anläggningen anländer från Norvikvägen via RV73. För planerad verksamhet
kan även transporter av vissa avfallsfraktioner som ska förbrännas transporteras från Nynas
verksamhetsområde via Norvikvägen till VVNABs anläggning.

Dagvattenpark

Lagunen

KVV
Norviksvägen

Figur 5.1 karta som visar kraftvärmeverkets placering i utkanten av Nynas industriområde. Lagunen och
dagvattenparken är belägna norr om kraftvärmeverket (KVV) medan närmsta bostadsområde, Hacktorp, syns i
nedre vänstra hörnet av kartan. Norvikvägen till KVV är markerad med ett gult streck från RV 73.

5.2 Planförhållanden
För området gäller detaljplan S221 för Norvik industriområde, Kalvö 1:11 – 1:22 m.fl. antagen 1987.
Planområdet omfattar främst Nynas raffinaderi och utgörs av både land- och vattenområde. Större delen
av planområdet reserveras för industriändamål så som oljeraffinaderi och industrikombinat (enligt
planbeskrivningen planerades för luftseparationsanläggning, kolförgasningsanläggning samt

8(24)

ammoniakanläggning). Planen omfattar även s.k. parkområden avsedda som skyddszoner mellan
bostadsbebyggelse och industriområdet.
Den del av planområdet där VVNABs anläggning är placerad är avsedd för resurskrävande industri.
Anläggningsdelarnas höjder nådde vid framtagandet av detaljplanen från ca 10-50 m över mark samt
skorstenar och destillationskolonner ca 50-75 m över anläggningsnivån. Anläggningens utformning
strider inte mot gällande detaljplan. Se del av planområdet i Figur 5.2 samt Figur 5.3 där
kraftvärmeverket har ritats in.
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Figur 5.2 del 1 och 3 av detaljplaneområdet S221. Kraftvärmeverkets ungefärliga placering är markerad med en
stjärna.
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Figur 5.3 Del av detaljplan med kraftvärmeverket och andra nya byggnader inritade (byggnaden för
vattenbehandlingen från 2018 saknas dock).

5.3 Alternativ lokalisering
Kraftvärmeverkets placering är vald för närheten till Nynas vilket är en förutsättning för ångleveranser
till raffinaderiprocessen samt utnyttjande av restvärme från Nynas som kan användas för bl.a.
uppvärmning av processvatten samt för fjärrvärmeproduktion. Den planerade ändringen för breddat
bränslesortiment förutsätter att den befintliga fastbränslepannan utnyttjas. Vid anläggningen finns idag
betydande infrastruktur i form av oljecisterner, bränslemottagning, lagring och transportutrustning. En
förflyttning av verksamheten anses inte möjlig eller motiverad ur ett miljö- och kostnadsmässigt
perspektiv.
Den nya reserv- och spetslastpannan byggs främst för att kunna förse raffinaderiet med ånga i händelse
av ett haveri på fastbränslepannan.
All teknisk infrastruktur som ångledningar, fjärrvärmeledningar och elförsörjning finns tillgängligt på
befintligt verksamhetsområde. Bränsleförsörjning i form av naturgas kan tillföras via lastbil till en ny
cistern alternativt genom en gasledning från LNG-termialen, sannolikt via Nynas område. Om Eo1 eller
bioolja blir aktuellt kan befintlig cistern användas alternativt ny cistern byggas i anslutning till den
planerade pannan. En alternativ placering skulle innebära ytterligare markanspråk på annan plats samt
ytterligare resurser i form av personal, infrastruktur och bränsletransporter. Dessutom bör den nya
pannan placeras inom rimligt avstånd till Nynas för att skapa effektiva ångleveranser via rörledningar.

11(24)

6 Miljöns känslighet i områden som kan tänkas bli påverkade
Anläggningen är placerad i utkanten av Nynas industriområde. Norviks hamn etableras nordost om
anläggningen som i övrigt omges av vegetation och våtmark. Figur 6.1 visar placering av anläggningen
med omgivande skyddsområden. I närheten av verksamhetsområdet i västlig/nordvästlig riktning finns
fornlämningar samt kulturhistoriska lämningar. Norr om anläggningen finns ett fågeltorn i anslutning
till den anlagda våtmarken (Alhagen).

Figur 6.1 Nynäshamn där kraftvärmeverket är markerat med en gul stjärna samt omgivande skyddsområden. 1

Inom en radie av 10 kilometer från anläggningen finns fem naturreservat (Käringboda, Järflotta,
Nåttarö, Häringe-Hammersta och Rosenlundsskogen) samt två riksintressen för kulturmiljövård
(Sorunda-Styringe och Hammersta), se Figur 6.2. Käringboda och Järflotta omfattas även av art- och
habitatdirektivet med arterna grön sköldmossa och smalgrynsnäcka respektive större
vattensalamander. Området har ett rikt fågelliv och är av betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Sträckningen mellan Nynäsham och Ösmo längs RV73 utgörs av vattenskyddsområdena Berg och Älby.
Hela Nynäshamn med omgivande kustområde utgör även riksintresse för rörligt friluftsliv. (skyddad
natur).

1

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
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Figur 6.2 Placering av kraftvärmeverket i Nynäshamn (markerat med gul stjärna) med omgivande
skyddsområden. Käringboda naturreservat (1), Järflotta (2), Nåttarö (3), Häringe-Hammarsta (4),
Rosenlundsskogen (5), Sorunda-Stymninge (6) och Hammersta (7).2

De områden som beskrivs ovan är belägna på ett sådant avstånd att de inte bedöms påverkas av buller
eller utsläpp till luft eller vatten från den planerade verksamheten. Detta kommer redovisas ytterligare
i miljökonsekvensbeskrivningen.

7 Vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat
Verksamheten bedöms inte bidra till betydlig negativ påverkan av miljön lokalt, regionalt eller globalt
vid normal drift. De planerade förändringarna bedöms således inte ge upphov till någon sådan betydlig
miljöpåverkan som avses i 8 § 5 miljöbedömningsförordningen. Negativa miljöaspekter till följd av
verksamheten är främst emissioner till luft från förbränning och transporter, men även emissioner till
vatten, uppkomst av buller och avfall samt förbrukning av bränsle, el och kemikalier. I följande avsnitt
ges en översiktlig redovisning av miljöpåverkan m.m. från den ansökta verksamheten. En mer ingående
redogörelse kommer att ges i tillståndsansökan med tillhörande MKB.
Den planerade verksamheten omfattar fler avfallsfraktioner, där några klassas som farligt avfall.
Förbränningen av den planerade bränslemixen kommer generera högre utsläpp till luft jämfört med
nollalternativet. Genom ombyggnation av fastbränslepannan förväntas VVNAB erhålla en
samförbränningsanläggning som kan hantera flera typer av avfallsbränslen och samtidigt efterleva de
utsläppskrav som ställs enligt gällande lagstiftning. Det utökade bränslesortimentet innebär även att
avfall som är svåra att destruera på annat sätt kan energiåtervinnas och energin användas som ånga i
Nynas process samt som fjärrvärme i Nynäshamn.
För att säkerställa att verksamhetens gällande villkor uppfylls utförs kontinuerlig och periodisk mätning
för att följa upp emissioner till luft och vatten. Genom den kontinuerliga uppföljningen kan åtgärder
vidtas förebyggande för att innehålla gällande villkor och begränsningsvärden. Om ett överskridande
ändå skulle ske vidtas kontroller och åtgärder för att avhjälpa problemet.

2

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec
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Nedan sammanfattas de negativa miljöaspekter som verksamheten förväntas ge upphov till.
Verksamhetens påverkan kommer att utredas vidare i samband med framtagandet av kommande
miljökonsekvensbeskrivning.

7.1 Utsläpp till luft
Emissioner till luft uppstår främst i form av rökgaser vid förbränning av bränslen för produktion av
hetvatten och ånga samt vid transporter till och från anläggningen. Rökgaserna emitteras via en 50
meter hög skorsten för befintliga pannor samt en ny skorsten för ny spets- och reservlastpanna.
Föroreningar i luftemissioner från kraftvärmeverket är främst i form av koldioxid, kväveoxider, stoft,
svaveldioxid, väteklorid och metaller. Utsläppen förväntas öka för de flesta parametrarna när de
planerade avfallsbränslena blandas in i bränslemixen. Ombyggnationen av pannan och tillhörande
reningsutrustning kommer genomföras för att minimera miljöpåverkan och upprätthålla de krav som
ställs på en samförbränningsanläggning enligt gällande lagstiftning.
För att reducera utsläppen av kväveoxider, stoft, svavel, klorider och dioxiner i rökgaserna är
fastbränslepannan utrustad med SNCR (selektiv icke katalytisk rening) samt slangfilter med tillsats av
aktivt kol och kalk. Reningsutrustningen kommer att modifieras för att hantera de ökade emissionerna
med planerad bränslemix.
Automatiserad mätutrustning vid fastbränslepannan finns för mätning av kväveoxider, kolmonoxid,
stoft, ammoniak, TOC, väteklorid och svaveldioxid i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter SFS
2013:253 och består av utrustning från Opsis samt Durag.
Tabell 7.1 Årsmedelvärde för utsläpp till luft för befintlig verksamhet (fastbränslepannan) baserat på
halvtimmesmedelvärden samt medelvärde för de parametrar som mäts periodiskt.

2018
Parameter 2017
Årsmedelvärde

2019

Medel

Enhet

CO

12,6

8,6

12,0

11,0

mg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

HCl

1,3

2,2

3,1

2,2

mg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

NOx

132,9

126,5

139,2

132,9

mg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

SO2

14,6

16,7

12,3

14,6

mg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

Stoft

0,3

0,6

0,6

0,5

mg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

TOC

0,8
0,7
1,1
Medelvärde från periodiska mätningar

0,9

mg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

HF

0,037

0,002

0,004

0,01

mg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

Dioxiner

0,0021

0,00144

0,004

0,003

ng/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

Hg

0,0305

0,0505

0,067

0,05

µg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

Cd+Tl

0,0355

0,052

0,049

0,05

µg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

As+…+V

3

21,1

3,15

9,1

µg/m3n tg 6 % O2 kalibrerad

Utsläpp från reserv- och spetslastpannorna utgörs främst att kväveoxider, stoft och svaveldioxider, både
för befintlig och planerad verksamhet. För elpannan som ska ersättas avgörs utsläppet av elmixen och
för planerad panna beror utsläppen till viss del på vilket bränsle som används. Drifttiden för reserv- och
spetslastpannorna är dock begränsad och beror av ångbehov på Nynas samt fastbränslepannans drift.

7.2 Utsläpp till mark och vatten
Emissioner till vatten sker främst i form av dag-, process- och kylvatten från verksamheten. Dagvatten
leds till dagvattenparken och processvatten till lagunen, vilka provtas minst kvartalsvis för uppföljning
av utsläppsnivåerna, se Figur 7.1. Följande parametrar analyseras; TOT-P, TOT-N, BOD, COD, TOC,
suspenderat material, pH, olja, fenoler, svavelföroreningar, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver,
nickel, vanadin, zink och arsenik.
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Tabell 7.2 Årsmedelvärden på analyserade värden vid utsläppspunkt för utsläpp av processavloppsvatten till
lagunen.

2017

2018

2019

Medel

Enhet

TOT-P

0,15

0,05

0,03

0,08

mg/l

TOT-N

3,7

1,3

2,5

2,5

mg/l

BOD

31

25

21

26

mg/l

COD

72

67

66

68

mg/l

TOC

20

21

23

21

mg/l

Susp.mat.

9

9

6

8

mg/l

pH

8

8

6

7

-

Olja

0,20

0,04

0,004

0,08

mg/l

Fenoler

0,002

0,002

0,002

0,002

mg/l

Svavelför.

0,34

0,05

0,03

0,14

mg/l

Bly

4,0

1,4

2,5

2,6

μg/l

Kadmium

0,06

0,04

0,04

0,05

μg/l

Koppar

11,8

6,2

8,7

8,9

μg/l

Krom

1,9

1,6

1,5

1,7

μg/l

Kvicksilver

0,09

0,09

0,06

0,08

μg/l

Nickel

7,1

4,2

4,6

5,3

μg/l

Vanadin

0,9

5,6

0,9

2,5

μg/l

Arsenik

-

-

-

-

μg/l

Zink

589

1912

1447

1316

μg/l

Stadsvatten, spillvatten och dagvatten är anslutna till de respektive kommunala VA-näten och
dagvattennätet. Kraftvärmeverket har också tillförsel av stadsvatten från Nynas, för att öka
driftsäkerheten för produktion av processånga och fjärrvärme.
Processavloppsvatten (bottenblåsning av pannor, kondensat från ångfällor, RO-rejekt samt
regenerering från avhärdningsfilter) leds till Nynas dagvattennät som mynnar ut i lagunen inom Nynas
område. VVNAB tar ut prover månadsvis och kvartalsvis på det vatten som går till lagunen vilket
rapporteras till Nynas och används för uppföljning av deras tillståndsvillkor. Provtagningspunkt och
lagunens lokalisering redovisas i Figur 7.1.
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Dagvattenpark

Utsläppspunkt
dagvatten

Lagunen

KVV

Utsläppspunkt
processavloppsvatten

Figur 7.1 Bilden visar utsläppspunkter (mätpunkter) för utgående dagvatten och processavloppsvatten som
avleds till kommunens dagvattenpark respektive lagunen. Processavloppsledning till lagunen markeras med
blådragen linje. Ytterligare tre provtagningspunkter finns placerade inom anläggningen som inte redovisas i
denna bild.

Golvvatten och dagvatten som uppkommer inom verksamheten samlas upp i fördelningsbrunn som
sedan leder till en olje- och slamavskiljare varpå vattnet leds till en tungmetallavskiljare. Efter
reningsstegen leds vattnet till en pumpstation. Det finns två pumpstationer på kraftvärmeverket, den
ena för att ta hand om spillvatten och den andra för att ta hand om dagvatten. VA-ledningar
transporterar sedan vattnet från pumpstationerna och upp till anslutningspunkt vid Norvikvägen.
Dagvatten transporteras till kommunens dagvattenpark. I bilaga 1 finns ett flödesschema över
vattenbehandling och avloppsflöden vid KVV, se nedan.
Vid extrema regnväder finns en bräddningsfunktion som leder vattnet förbi olje- och slamavskiljaren
och tungmetallavskiljaren. Som sista bräddning finns också en bräddning mot lagunen vid sällan
förekommande mycket kraftiga regnväder. Dagvatten till dagvattenparken provtas kvartalsvis.
Bedömning av provtagningsfrekvensen kommer utredas ytterligare i miljökonsekvensbeskrivningen.
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Tabell 7.3 Medelvärde av analyserade värden vid utsläppspunkt för dagvatten som avleds till kommunens
dagvattenpark. Observera att endast ett samlingsprov analyserades 2018 vilket var första året provtagning
genomfördes.

Parameter

2018

2019

Medel

Enhet

pH

7,2

7,7

7,4

-

TOT-P

0,46

0,37

0,41

mg/l

TOT-N

3,3

4,1

3,7

mg/l

Bly

30

23

26

μg/l

Koppar

36

27

32

μg/l

Zink

410

220

315

μg/l

Kadmium

0,44

0,53

0,5

μg/l

Krom

14

10

12

μg/l

Nickel

17

14

15

μg/l

Kvicksilver

0,12

0,10

0,11

μg/l

Susp.mat.

70

40

55,2

mg/l

Det sanitära avloppet samt vatten från dusch, tvätt och kök är kopplat till kommunens VA-nät och
pumpas till kommunens reningsverk.
Tvättvatten från RO med CIP1-lösning och spolvatten samlas upp för kontroll av pH. Vid behov
justeras vattnet att ligga inom intervallet pH 6-9 innan vattnet avleds via en oljeavskiljare till
kommunens dagvattenpark.
Anläggningen är belägen i anslutning till Nynas raffinaderi och delar av fastigheten har tidigare
använts som brandövningsplats för Nynas, där föroreningar sannolikt kan förekomma. Detta kommer
beaktas vid byggnation och schaktningsarbeten. Markprover togs i fyra punkter i samband med
byggnationen av vattenbehandlingen under 2017. Analyssvaren visade att samtliga parametrar
uppfyllde riktvärden för mindre känslig mark (MKM). Ytterligare markprover kommer tas ut i
samband med genomförande av statusrapporten, vilken kommer att bifogas ansökan.
Stora delar av ytan är hårdgjord eller bebyggd, några mindre partier utgörs av buskage. Askan som
uppkommer på anläggningen lagras och kommer lagras slutet. Risken för utsläpp av askpartiklar eller
lakvatten till mark är därför liten. Bränslelagring utförs och kommer endast utföras på hårdgjord yta
eller inbyggt och risken för utsläpp av lakvatten till mark är därför liten. För de bränslen som planeras
införas på anläggningen pågår utredning av hur lagring ska ske för att påverkan på människors hälsa
och miljön ska bli så liten som möjligt. Detta kommer redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Kemikalier lagras invallat eller i utrymmen utan avlopp och rutin för påfyllnad finns för att minimera
risken för utsläpp till mark i samband med detta.

7.3 Förbrukning av vatten och övriga råvaror
I samband med byggnationen av den nya vattenbehandlingen, som togs i drift 2018, gjordes flera
miljövinster där bl a förbrukning av stadsvatten minskade och mer restvärme kunde återvinnas. Även
kemikalieförbrukningen av lut (NaOH) och saltsyra (HCl) minskade kraftigt. Den planerade
bränslemixen förväntas belasta kondensatreningen hårdare men inga förändringar bedöms behöva
genomföras.
Förbrukning av additiv för rökgasrening bedöms öka för att hantera den ökade svavelhalten i den
planerade bränslemixen. Mängden processkemikalier bedöms öka i liten omfattning till följd av den
ändrade bränslemixen.

7.4 Buller och lukt
Bullerpåverkan från verksamheten uppstår främst vid transporter till och från anläggningen, interna
transporter, pannor och övrig maskinell utrustning inom anläggningen. Antal transporter bedöms öka
för planerad verksamhet till följd av flera bränslefraktioner samt en ökning av aska som ska fraktas ut
från anläggningen som avfall. Bränslehanteringen bör inte innebära någon betydande ökning av buller,
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men detta beror av utformning av lager och inmatningsmetoder. Bränslehanteringen kommer att
beskrivas ytterligare i miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning.
Under ombyggnation av fastbränslepanna och nybyggnation av ny reserv- och spetslastpanna kan
förhöjda bullernivåer förekomma tillfälligt.
Lukt kan förekomma från några av de bränslen som VVNAB planerar söka tillstånd för, däribland
rötslam. VVNAB utreder hur hantering och förvaring av de bränslen som bedöms lukta ska genomföras
för att minska risken för störande lukt och skapa en god arbetsmiljö.

7.5 Transporter
Transporter till och från anläggningen bidrar förutom buller till förbrukning av bränsle, luftemissioner
och klimatpåverkan. Aktuella transporter är bränsle, avfall, gods samt personal.
Transporterna sker företrädelsevis under dagtid, vardagar för att minska risken för störande buller.
Transporter som sker med fossila bränslen bidrar i varierande grad till luftemissioner i form av partiklar,
svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar, metaller samt koldioxid. I Tabell 7.4
sammanställs antal bränsleleveranser, kemikalie- och oljeleveranser samt asktransporter under de tre
senaste åren.
Tabell 7.4 Sammanställning över transport av bränsle, aska och kemikalier som skett till/från anläggningen de
senaste tre åren.

År

Antal
bränsletransporter

Antal asktransporter

Leverans av kemikalier
och olja

2017

1946

101

73

2018

1800

78

85

2019

1867

86

78

Medel

1871

88

79

Bränslet levereras med lastbil eller tankbil till anläggningen. Antal planerade bränsletransporter
förväntas öka något till följd av utökat bränslesortiment. Viss del av transporterna förväntas dock
kunna köras avsevärt kortare avstånd från Nynas verksamhetsområde, vilket också minskar
emissionerna från dessa transporter. Även asktransporterna förväntas öka i antal till följd av ökade
askmängder. LNG planeras att levereras via lastbil till ny cistern alternativt via rörledning från LNGterminalen i Nynäshamn. LNG-ledning kommer alltid att vara trycksatt med gas och tillgänglig för
produktion med hög säkerhet på leverans. Eo1 eller bioolja levereras med tankbil.

7.6 Avfall och kemikalier
Avfall som uppkommer inom verksamheten är främst aska, bäddsand och reaktionsprodukter från
slangfiltret, men även en mindre mängd wellpapp, metallskrot, spillolja, elektronikavfall,
färgburkar/lösningsmedel och batterier.
Aska uppkommer på kraftvärmeverket, det är vid förbränning av fasta bränslen som askan uppkommer
i form av bottenaska och flygaska. Båda typerna av aska klassas som farligt avfall. Bottenaska matas ut
tillsammans med sand från eldstaden till en container på 12 m3 som placerats i marknivå för bortförsel
med lastbil. Flygaska transporteras pneumatiskt till en flygasksilo på 70 m3, varvid bulkbilar tömmer
silon. Askmängden förväntas öka för planerad verksamhet till följd av högre askinnehåll i bränslemixen
men inga ändringar bedöms behövas för askhanteringen.
Farligt avfall lagras inomhus och invallat på uppmärkt plats, övrigt avfall lagras i uppmärkta behållare
som finns utplacerade inom anläggningen. Mängden farligt avfall, utöver aska, bedöms inte öka till följd
av planerad verksamhet.
På kraftvärmeverket hanteras även flertalet kemiska produkter, däribland ammoniak, lut, saltsyra,
släckt kalk samt aktivt kol som används för rening i förbränningsprocessen. Alla kemikalier ska förvaras
på avsedd plats, så att risk för uppsläpp till omgivningen minimeras. Naturgas alternativt bioolja
planeras att tillkomma som bränslen. Naturgas klassas som en extremt brandfarlig gas varvid nya
rutiner och säkerhetsåtgärder behöver tas fram. Förbrukning av kemikalier som används följs upp
genom Värmevärdens miljöledningssystem samt kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.
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Förbrukningen av kemikalier förväntas öka i mindre omfattning till följd av den planerade ändringen av
verksamheten.

8 Betydande miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra
Verksamhetens miljöpåverkan berör främst miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar samt
God bebyggd miljö. Hur möjligheter att uppnå miljömålen kan komma att påverkas av den planerade
verksamheten utreds vidare i ansökningshandlingarna.

8.1 Resursförbrukning
Verksamhetens förbrukning av resurser utgörs främst av bränsle, el, vatten och kemikalier till
förbränningsprocessen. Den planerade verksamheten kommer innebära ökad förbrukning av naturgas
alternativt Eo1 eller bioolja, vilket minskar elförbrukningen när elpannan rivs. Mängden additiv och
processkemikalier bedöms öka. Förbrukningen av returflis kommer minska för att delvis ersättas av
andra avfallsklassade bränslen, där flera av de avfall VVNAB har för avsikt att förbränna är svåra att
omhänderta på andra sätt. Energiåtervinning av avfall innebär att jungfruliga bränslen istället kan
användas till nya produkter högre upp i värdekedjan av avfallstrappan samtidigt som avfallet kan nyttjas
på ett effektivt sätt som processånga till Nynas och fjärrvärme till Nynäshamns tätort.
Samarbetet mellan VVNAB och Nynas innebär en resursbesparing genom att restvärmen från Nynas
kan nyttjas för bl.a. produktion av fjärrvärme och förvärmning inom processen. Processvatten används
på ett effektivt sätt och restvärme används för att minska energiförbrukningen inom anläggningen.

8.2 Luftemissioner
Verksamhetens emissioner till luft av grövre stoftpartiklar från förbränning, transporter och eventuell
damning från lagring av bränsle och aska har främst lokal nedsmutsande effekt. Utsläpp av finare
partiklar räknas som inandningsbara och medför risk för negativ hälsopåverkan. Fina stoftpartiklar som
sprids långt kan påverka strålningsbalansen i stratosfären och därmed ha värmande eller kylande effekt
på klimatet.
Utsläpp av kväveoxider har mestadels lokal påverkan då det innebär hälsorisker vid inandning men
bidrar även regionalt till övergödning av vatten, försurning av mark och vatten samt bildning av
marknära ozon. Även emissioner av kolmonoxid har främst lokal hälsopåverkan i närhet av
utsläppspunkten. Utsläpp av svaveldioxid och väteklorid bidrar till försurning av mark och vatten.
Värme- och elproduktion bidrar till påverkan på klimatet avseende utsläpp till luft. Planerad verksamhet
kommer dock omhänderta avfallsfraktioner som är svårhanterliga och energiåtervinning av dessa
bränslen ger andra miljövinster. Anläggningen är utrustad med effektiv rökgasrening och kontinuerlig
uppföljning av utsläpp till luft. Fastbränslepannans reningsutrustning kommer anpassas för fortsatt
effektiv rening av rökgaserna. För reserv- och spetslastpannan planeras för ett bränsle med låga utsläpp
och god tillgänglighet på bränslet.
Utsläpp av koldioxid från transporter av bränslen och andra produkter till och från verksamheten bidrar
också till klimatpåverkan. Transporterna till och från anläggningen förväntas öka för planerad
verksamhet. Flera transporter kommer dock att kortas t ex förorenad jord och muddermassor som ska
destrueras från Nynas raffinaderi.
Hur planerad verksamhet påverkar möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer (MKN) för
luftkvalitet kommer beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

8.3 Utsläpp till mark och vatten
Vid normal drift sker utsläpp av processavloppsvatten till lagunen och dagvatten från hårdgjorda ytor
till kommunens dagvattenpark. Processavloppsvattnet utgörs av avsaltat vatten av mycket hög kvalitet.
Provtagning sker minst kvartalsvis. Dagvattnet passerar en oljeavskiljare och sedimenteras och
infiltreras i diket längs med Norvikvägen samt i en mindre sjö. Vid händelser som riskerar att dagvattnet
är förorenat kan dagvattenpumpen stängas av och vattnet kan vid behov omhändertas med sugbil vid
pumpstationen. Provtagning på utgående dagvatten sker kvartalsvis.
Innehåll av suspenderande och syreförbrukande ämnen som inte sedimenterat kan innebära
grumlande effekt, ökning av sediment och minskad syrehalt. Tillförsel av fosfor och kväve kan bidra till
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övergödning, igenväxning och indirekt till minskad syrehalt i recipienten. Utsläpp av metaller och
extraktivämnen kan medföra förhöjda och skadliga halter i ytvatten, sediment och fisk.
Verksamhetens emissioner till vatten har sannolikt endast en liten lokal och regional påverkan eftersom
både dagvatten och processavloppsvatten renas med ovan beskriven reningsutrustning innan utsläpp
sker till Mysingen, Östersjön via dagvattenparken eller lagunen. Mysingen omfattas av Havs- och
vattenmyndighetens förskrifter HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten. Mysingen har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Undantag finns för
bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar (mindre stränga krav) och för övergödning,
antracen, fluoranten och tributyltenn föreningar (tidsfrist 2027)3.
Nuvarande och planerad verksamhet bedöms inte försämra möjligheterna att uppnå god ekologisk eller
god kemisk status i Mysingen, Östersjön.
I samband med framtagande av tillståndsansökan kommer en statusrapport genomföras för att
dokumentera föroreningssituationen i mark och grundvatten på anläggningen. Risken för utsläpp till
mark bedöms liten både för befintlig och planerad verksamhet.

8.4 Buller och lukt
Buller från anläggningen förekommer normalt på en låg nivå. Transporter till och från anläggningen
kan bidra med en höjning av bullernivåer längs med transportvägarna men har troligtvis en begränsad
effekt då transporter av bränsle till anläggningen och avfall från anläggningen främst utförs under dagtid
och längs med redan trafikerade vägar en bit från Nynäshamns tätort. Kortvarigt störande bullernivåer
från anläggningen, högst någon minut, kan uppstå om till exempel säkerhetsventiler på anläggningen
öppnar. Bullernivåer från transporter och drift bedöms inte öka till följd av ändrad verksamhet.
Luktstörning från bränslehantering kan uppstå. De bränslen som kan ge upphov till störande lukt
planeras att hanteras inbyggt, i slutna system eller i form av balar som kan lagras utomhus. Rutiner
kommer tas fram för att begränsa risken för luktstörningar.

8.5 Nedskräpning och damning
Nedskräpning och damning kan uppstå från öppen lagring och hantering av bränslen. Flera av de
bränslen som är nya kommer hanteras skyddat från väder och vind. Effekten på omgivningen är främst
lokal inom verksamhetsområdet och minimeras genom växtlighet och stängsel runt anläggningen.

8.6 Avfall och restprodukter
Avfall som uppkommit vid anläggningen bidrar indirekt till förbrukning av energi och andra resurser
vid transport och omhändertagande. Avfall som uppkommer på anläggningen källsorteras och
omhändertas av avfallsentreprenör. Askan kommer att hanteras av godkänd mottagare.

8.7 Olyckshändelser och andra oavsiktliga händelser
Vid eventuella olyckshändelser eller annan påverkan som innebär läckage av till exempel eldningsolja
eller kemikalier kan mark och vatten via dagvatten förorenas och mängden avfall för omhändertagande
öka. Konsekvensen av en sådan händelse beror av vad som läckt ut och i vilken utsträckning man lyckats
samla upp och omhänderta läckaget. Effekter på recipienten och på vattenlevande organismer kan
uppstå till exempel till följd av förhöjd olje- eller annan föroreningshalt. Cisterner för eldningsolja och
kemikalier är dubbelmantlade, alternativt förvaras på sådant sätt att ett eventuellt läckage förhindras
att nå avlopp. En riskbedömning avseende yttre miljö kommer att genomföras i samband med
miljökonsekvensbeskrivningen och redovisas i tillståndsansökan.
Risk för brand föreligger vid hantering och lagring av bränslen och brandfarlig vara. Vid eventuell brand
sprids höga halter av sot, stoft och flera giftiga ämnen till luft, vatten och mark. Störst omedelbar effekt
är akut hälsofara för personer som vistas i direkt närhet till branden och området för spridning av
luftföroreningar i samband med brandförloppet. Släckvatten innehållande giftiga ämnen från förbränt
material och använt släckmedel som når dagvattenledningar kan orsaka långtidseffekter på recipienten.
För att minska risken för brand lagras flisat bränsle med risk för självantändning endast under kortare
perioder. Om en brand skulle uppstå samlas släckvatten upp på området innan det omhändertas av
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sugbil och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. En släckvattenutredning kommer att
genomföras i samband med framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen.
Kraftvärmeverket i Nynäshamn kan komma att klassas som en Sevesoanläggning om naturgas väljs som
bränsle för den nya reserv- och spetslastpannan. Detta avgörs utifrån hur lagring och transport av
naturgas kommer att genomföras.
Eftersom VVNAB angränsar till Nynas som är en Sevesoanläggning ska risker kopplade till olyckor vid
Sevesoanläggningen som kan påverka den egna verksamheten utredas och redovisas i kommande
miljökonsekvensbeskrivning. Även eventuella olyckor som inträffar på den egna anläggningen som kan
påverka Sevesoanläggningen kommer att redovisas.

9 Planerade åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller
avhjälpa negativa miljöeffekter
Verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med gällande krav i miljöbalken och förordningen om
verksamhetsutövarens egenkontroll. Vidare kommer tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter
som reglerar utsläpp att följas. Fastbränslepannan omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall (FFA), som samförbränningspanna både för befintlig och planerad verksamhet. Befintlig och
planerad reserv- och spetslastpanna omfattas av förordningen (2018:471) om medelstora
förbränningsanläggningar (1-50 MW installerad tillförd effekt, ”MCP”). Hur kraven i dessa förordningar
ska efterlevas kommer beskrivas närmare i kommande ansökan med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning.
Nuvarande verksamhet har utformats utifrån genomförda riskbedömningar och krav i nuvarande
tillstånd med avseende på utsläpp till luft, vatten, mark samt buller. I samband med kommande
bedömning av miljöpåverkan från planerad verksamhet kommer behovet av skyddsåtgärder att
bedömas. Förslag på åtgärder för att förebygga och motverka negativa miljöeffekter samt ett nytt
egenkontrollprogram kommer att tas fram.
För kontroll av att gällande villkor efterlevs övervakas utsläpp och driftparametrar både genom interna
och externa kontroller enligt gällande egenkontrollprogram. Internt sker kontinuerlig övervakning och
rapportering av driftparametrar samt flertalet emissionsparametrar. Externa kontroller sker genom
periodiska mätningar av ackrediterad mätkonsult för kontroll av emissioner till luft och vatten. Utsläpp
av dagvatten och processavloppsvatten kontrolleras genom regelbunden provtagning och analys av
föroreningshalt på ackrediterat mätlaboratorium.
Eftersom fastbränslepannan producerar mer än 25 GWh omfattas den av avgiftssystemet för
kväveoxider enligt lagen (1990:613) och förordningen (1991:339) som reglerar detta. NOx (som NO
omräknat till NO2) mäts kontinuerligt vid pannan och en extern ackrediterad mätkonsult anlitas varje
år för genomförande av jämförande mätning enligt krav i föreskriften NFS (2016:13).
Befintlig och planerad verksamhet klassas som en industriutsläppsverksamhet enligt
industriutsläppsförordningen (2013:250). Det kommer därmed behöva utredas hur anläggningen ska
innehålla gällande BAT-slutsatser, vilket kommer att redovisas mer ingående i ansökan och
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Om planerad verksamhet klassas som en Sevesoanläggning till följd av hantering av naturgas ska även
Sevesobestämmelserna enligt lag (1999:381) efterlevas. Även tillstånd för brandfarliga och explosiva
varor enligt lagen (2010:1011) kan behöva uppdateras för planerad verksamhet.
En bedömning av verksamhetens utsläpp till luft, recipient och buller kommer göras i samband med
framtagande av kommande miljökonsekvensbeskrivning. Eventuella behov av kontroller kommer tas
med i det uppdaterade egenkontrollprogrammet. Föroreningssituationen i mark och grundvatten
kommer utredas och redovisas i en statusrapport som bifogas tillståndsansökan.

10 Bedömning om verksamheten kan antas ha betydande
miljöpåverkan
Den planerade verksamheten omfattas av miljöbedömningsförordningen (2017:966), 6 § punkt 1 (29
kap, 5 § i miljöprövningsförordningen) och ska därför antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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11 Genomförande av samråd
Som har angetts i avsnitt 2.1 behövs inget s.k. undersökningssamråd och något sådant har heller inte
skett (jfr 6 kap. 30 § tredje stycket miljöbalken). Detta samrådsunderlag gäller således ett sådant
avgränsningssamråd som avses i 6 kap. 28 § miljöbalken. Samrådsmöte planeras i bolagets lokaler i
Nynäshamn tillsammans med representanter från länsstyrelsen i Stockholms län samt Södertörns
miljö- & hälsoskyddsförbund (SMOHF).
Skriftligt samråd genomförs med övriga berörda myndigheter och intressenter. Information om
ansökan och samrådsmöte med allmänheten kommer att annonseras i Nynäshamnsposten.
Samrådsunderlaget kommer finnas tillgängligt på Värmevärdens hemsida, vilket anges i annonsen.
Möte med allmänheten planeras att genomföras inom en månad efter samråd med berörda
myndigheter.
Samrådet planeras pågå fram till 31 juli 2020 men samrådstiden kan komma att förlängas beroende på
när samrådsmöten kan hållas.
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12 Innehåll i ansökan
Ansökan föreslås innehålla tre delar: ansökan om tillstånd, teknisk beskrivning av verksamheten och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). De respektive delarna i ansökan föreslås innehålla i huvudsak
följande avsnitt:
Ansökan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yrkanden och förslag till villkor m.m.
Gällande tillstånd och tillämpliga generella föreskrifter
Sammanfattande omgivningsbeskrivning, inklusive planförhållanden och skyddade områden
Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
Motivering av villkorsförslag m.m.
Tillåtlighetsfrågor (de allmänna hänsynsreglerna, inklusive lokalisering m.m.)
Kontroll
Samråd
Övrigt

Teknisk beskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuvarande förhållanden, drift och förbrukning av råvaror
Beskrivning av nuvarande verksamhet (pannor, reningsutrustningar, flöden, reningseffekter,
utsläppsnivåer)
Översiktlig beskrivning av de störningar som kommer att ske till omgivningarna i form av t ex
utsläpp till luft och vatten, buller och lukt
Planerad förändring av verksamheten och planerade skyddsåtgärder
Beskrivning av utsläpp till luft, mark och vatten
Alternativa tekniska lösningar och jämförelse med bästa möjliga teknik
Transporter
Situationsplan över området

Miljökonsekvensbeskrivning
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Icke teknisk sammanfattning
Administrativa uppgifter
Inledning med beskrivning av ansökt verksamhet och nollalternativ
Kort teknisk beskrivning av verksamheten och planerad verksamhet, utformning och
omfattning
Lokalisering och planförhållanden
Alternativa lösningar
Rådande miljöförhållanden
Beskrivning och bedömning av miljöeffekter till följd av: utsläpp, resursförbrukning, buller,
transporter, avfall och eventuell påverkan under ombyggnation/nybyggnation på
anläggningen
Åtgärder för att motverka negativa miljöeffekter
Påverkan på miljökvalitetsnormer och miljömål
Beskrivning av risker och beredskap
Redogörelse för osäkerheter i underlag till MKB
Källförteckning
Uppgifter om hur kravet på sakkunskap är uppfyllt
Bilagor:
o Bullerutredning
o Kostnads- och nyttoanalys
o Miljöriskanalys
o Recipientutredning
o Situationsplan
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o
o
o

Släckvattenutredning
Spridningsberäkning
Statusrapport avseende föroreningar i mark och grundvatten
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Bilaga 1 – Flödesschema vattenbehandling och avlopp vid KVV Nynäshamn
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