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Agenda
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1.Inledning med presentationsrunda

2.Syfte med mötet

3.Presentation av verksamheten

4.Presentation av förändringar vid ansökan

5.Förväntad påverkan på omgivningarna

6.Information om tillståndsprocessen

7.Övriga frågor

8.Avslutning



Varför samråd?

• 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



Tillståndsprocessen
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• Tillstånd krävs för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken

• Miljötillståndet utfärdas av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs 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



Nuvarande verksamhet
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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.



Bolagsstruktur
• 1993

Gullspång Kraft och Lantmännen bildade Värmlandsvärme.
Värmlandsvärme och Kristinehamns Energi överenskommer om leveranser av Fjärrvärme.

• 1994
Linje 1 byggdes 8 MW hetvattenpanna med 2 MW RGK.
Existerande ”närvärmenät” knyts samman till ett FJV-nät.

• 1996 
Stenstalidens panncentral köptes av Stiftelsen Bro, 2x10 MW
Ackumulator uppfördes på Sanna

• 1998
Linje 2 byggdes och driftsattes, 
15 MW hetvattenpanna med 4 MW RGK

• 2005
Panncentralen på A9 köps av Fortf, 9 MW
Oljecentral uppförs på Sannaverket

• 2016
2016-09-01 bildas Kristinehamns Värme AB med Värmevärden AB och Kristinehamns Fjärrvärme AB som delägare, 66 respektive 
34 % ägarandel.
Värmevärden ägs i sin tur av Califacto AB medan Kristinehamns Fjärrvärme ägs av Kristinehamns Kommun



Linje 1

8 MW

Biop.

Linje 2

15 MW

Biop.

Stensta

20 MW

Oljep.

A9

9 MW

Oljep.

RGK

2 MW

RGK

4 MW

6 MW

Oljep.

4 MW

Elp.

Fjärr
Värme 

Centraler

Kristinehamns Värme AB

520 mätpunkter
Försäljning ca 100 GWh
Max effekt ca: 45 MW

Biobränsle 
107 GWh eller ca: 170 000 m3
Bark, Grot, Bränsleved
Ca. 1300 transporter

Olja
3 GWh

Aska 1 000 ton
Stoft 6 ton
NOx 25 ton
Kondensat 20 000 m3
CO2 (fossil) 600 ton
Svavel 120 kg

Sannaverket



Sannaverket

✓ Sannaverket ligger på fastigheten 

Sköldpaddan 14

✓ Lokaliseringen valdes i början av 1990-

talet utifrån närheten till 

fjärrvärmekunder och med hänsyn till 

att det finns lämpliga transportvägar. 



Verksamheten idag
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Gällande tillstånd och anmälningar
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• Bolaget har ett gällande tillstånd för verksamheten enligt miljöskyddslagen från 
1994-02-18 (Linje 1).

• Tillståndet har utökats 1997-08-19 då bolaget fick tillstånd till uppförande och 
drift av en fliseldad panna (Linje 2).

• Av ansökan till tillståndet 1997-08-19 framgår att den årliga produktionen vid 
Sannaverket, efter installationen av den då planerade pannan uppgår till 145 
GWh varav 140 GWh baseras på biobränsle och 5 GWh på el.

• Bolaget har anmält en lagring av maximalt 21 000 m3 bränsleflis vid 
anläggningen.



Planerade ändringar
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• Bolaget planerar att bygga om den befintliga biobränslepannan L2 för att 
även kunna elda fasta och flytande återvinningsbränslen.

• Återvinningsbränslena kommer att bestå av både farligt avfall och icke-
farligt avfall. 

• Andelen farligt avfall förväntas överstiga 40 % över året. 



Bränslen
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• Returflis

• Returflis är ett trädbränsle som 
innan det blev ett bränsle haft 
ett annat användningsändamål

• Impregnerat trä

• Trä som impregnerats för att 
skydda det mot röta



Bränslen fort.

15

• RDF

• RDF (Refused Derived Fuel) är ett bränsle som 

tillverkas av olika sorters utsorterat kommunalt, 

kommersiellt och industriellt avfall.

• Verksamhetsavfall

• Ett returbränsle som uppkommer från en 

verksamhet, industri, process, byggnation mm 

som inte innehåller matrester.

• Slam

• tex rest från biogastillverkning, 

• Tex från vattenrening på en industri.

• Flytande återvinningsbränslen 

• Tex oljehaltigt vatten



Planerade ändringar forts
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• Ny bränsleberedning som placeras inomhus. 

• Beredning av totalt 145 000 ton återvinningsbränslen per år, varav ca 
45 000 ton kan komma att förbrukas internt på anläggningen. 

• Övriga mängder för externa förbrukare. 

• Mängden som kommer levereras ut från verksamheten kan variera



Planerade ändringar forts
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Planerad ändringar forts.

18

• Den planerade ombyggnationen av L2 beskrivs översiktligt nedan:

• Ombyggnad av eldstaden 

• Minskade utsläpp av emissionerna av kolmonoxid, 

• Ny utrustning för reduktion av kväveoxider i rökgaserna. 

• En ny rökgasrening

• Ny kondensatreningsutrustning för L2. Kondensat avses renas så långt att utsläpp 
kan ske direkt till recipient. 

• Askhantering avseende bottenaska och flygaska separeras. 

• L1 kommer att förses med ny stoftrening

• Dagvatten som riskerar att komma i kontakt med bränslen kommer att renas 
innan det släpps till recipient. 



Planerad ändringar forts.
Beräknade mängder vid planerad verksamhet
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Lagrad mängd 

på 

anläggningen 

(ton)

Årlig 

bearbetning 

och/eller 

lagring 

(ton/år)

Egenförbrukning vid 

ansökt verksamhet 

(ton/år)**

Maximala utleveranser av 

bearbetade 

återvinningsbränslen 

(ton/år)

Biobränsle 0 – 20 000 0 – 145 000 10 000 - 70 000 0 - 100 000*

Eldningsolja (Eo1) 0 – 120 (m3) - 100 - 500 -

Fasta 

Återvinningsbränslen 

klassade som icke farligt 

avfall

0 – 20 000 0 – 145 000 0 - 45 000 0 - 100 000*

Fasta 

Återvinningsbränslen 

klassade som farligt avfall

0 – 20 000 0 - 145 000 0 - 45 000 0 - 100 000*

Flytande 

återvinningsbränslen

0 – 100 (m3) - 0 - 5 000 -

Total maximal mängd 20 220 145 000 75 500 100 000

*Utlevererade återvinningsbränslen beror delvis på hur mycket som förbränns internt i L2.

**Biobränslen har ett lägre värmevärde än återvinningsbränslen, därav en högre maximal mängd för biobränslen som kan förbrännas.



Planförhållanden
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Översiktsplan

• En ny översiktsplan för Kristinehamn på gång, ställdes ut för synpunkter under sommaren 2020. 
Den nya planen bearbetas för tillfället inför antagande i kommunfullmäktige.

• I föreslagen översiktsplan är det ett tydligt fokus på idrott och gröna rekreationsstråk gällande 
Sannaområdet. Området anges också som verksamhetsområde.

• Gällande fjärrvärme är det enda som står i planen att restavfall ska kunna omvandlas till el och 
fjärrvärme.

Detaljplan

• För att kunna anlägga bränsleberedning, rökgasreningsanläggning och bränslesilon enligt hur 
den är planerad i dagsläget krävs en ny detaljplan.



Förutsedd miljöpåverkan av planerad 
verksamhet
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• Förutsedda miljöaspekter som identifierats bedöms och värderas gentemot ett 
nollalternativet.

• Nollalternativet är att verksamheten bedrivs som i dagsläget. 

• Bedömningen är gjord med hänsyn tagen till de skyddsåtgärder som planeras 
och som har redovisats i samrådsunderlaget. 



Förutsedd miljöpåverkan av planerad 
verksamhet forts.
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• Avfall

Ombyggnationen av L2 syftar till att energiåtervinna avfall som inte, på 
lämpligt sätt, kan hanteras på en högre nivå enligt avfallshierarkin. 

• Buller

Buller bedöms i första hand komma från transporter till och från 
anläggningen. Antalet transporter kommer att öka vid planerad verksamhet.

• Luft 

Sammantaget bedöms planerad verksamhet inte medföra några betydande 
konsekvenser gällande utsläpp till luft.



Förutsedd miljöpåverkan av planerad verksamhet forts. 
Transporter
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• Dygnet runt sju dagar/vecka, i huvudsak 
vardagar 06-22. 

• Transportrörelser totalt ca 75 per dygn.

• Varav ca 50 är behandlat bränsle som 
transporteras vidare till annan 
anläggning.



Förutsedd miljöpåverkan av planerad verksamhet forts. 
Samlad miljöpåverkan
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
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• De utredningar som planeras i dagsläget är:

• Bullerutredning

• Transportutredning

• Miljöriskanalys

• Lokaliseringsutredning

• Spridningsberäkning



Tidplan
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Juni – Samråd med myndigheter

Juni – Juli – Samråd med övriga berörda

Aug-Dec 2021 - Lämna in 
tillståndsansökan till Mark- och 
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Q1 2023 - Tillstånd för verksamheten.



Lite mer om tillståndsprocessen

28

• Samråd

• Ansökan och MKB lämnas in

• Ev. komplettering

• Kungörelse och remiss

• Sökande bemöter yttrandena

• Förhandling

• Mark och miljödomstolen beslut

• Rätt att överklaga



Samråd
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Verksamhetsutövaren kontaktar Länsstyrelsen om en idé

• Samrådsunderlag
• Myndighetssamråd
• Samråd med övriga berörda



Ansökan och MKB lämnas in
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• Mark- och miljödomstolen diarieför och skickar till kommunen 
Länsstyrelsen mfl på så kallad kompletteringsrunda

• Komplettering



Kungörelse och remiss
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• Kungörelse görs av Mark-och miljödomstolen i dagstidningar med mer än 5 % 
täckningsgrad

• Remiss skickas alltid till Länsstyrelsen, kommunens miljökontor och ibland till 
teknisk nämnd, räddningstjänst m fl.



Sökande bemöter yttrandena
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• Sökande granskar och kommenterar inkomna yttranden. 

• Kan ibland leda till nya/ändrade yrkanden och förslag till villkor.



Mark- och miljödomstolens 
hantering inför beslut
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• Förhandlingar på plats allmänheten och myndigheter bjuds in

• Miljödomstolen tar beslut som expedieras med kungörelsedelgivning.

• Det innebär att beslutet ska kungöras i dagstidning med mer än 5 % 
täckningsgrad inom 10 dagar efter beslut.

• En kopia av ansökan skickas till kommunen för aktförvaring. Alla som 
yttrat sig i ärendet får också en kopia.



Frågor
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Synpunkter på samrådshandlingarna
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• Synpunkter framförs via e-post till projektledare Per-Niclas Thell senast 5 juli

• Epost: per-niclas.thell@varmevarden.se

• Samrådsunderlag och denna presentation kommer att finnas på Värmevärdens
hemsida.

• www.varmevarden.se

mailto:per-niclas.thell@varmevarden.se
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Tack för din medverkan!


