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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Kristinehamns Värme AB (bolaget) planerar att ansöka om nytt tillstånd för befintlig och ändrad 
verksamhet vid Sannaverket Kristinehamn inom fastigheten Sköldpaddan 14, Kristinehamns kommun.  

Verksamheten omfattar idag hetvattenproduktion och fjärrvärmeleverans till Kristinehamns tätort. 
Produktionen sker genom två fastbränslepannor, Linje 1 (L1) och Linje 2 (L2) som har tillförda effekter 
på 9 respektive 17 MW. Dessutom finns en oljepanna och en elpanna som reservpannor på 
anläggningen. Inkommande bränsle består idag i huvudsak av färdigflisad bark och grot (grenar och 
toppar) men även rundved. Rundveden flisas kampanjvis vid behov. 

Bolaget planerar att bygga om den befintliga biobränslepannan L2 för att även kunna elda fasta och 
flytande återvinningsbränslen. Bränslena kommer att bestå av både farligt avfall och icke-farligt avfall. 
Andelen farligt avfall förväntas överstiga 40 % över året. L2 kommer att anpassas så att kraven kring 
förbränning av avfall innehålls.  

Fasta återvinningsbränslen kommer att bearbetas vid en ny bränsleberedning. Den nya utrustningen 
och lagring av bearbetade återvinningsbränslen kommer att placeras inomhus. Vid den nya 
bränsleberedningen kommer bolaget att kunna bereda totalt 145 000 ton återvinningsbränslen per år, 
varav ca 45 000 ton kan komma att förbrukas internt på anläggningen. Övriga mängder att beredda 
återvinningsbränslen kommer att användas av externa förbrukare. Mängden beror delvis av hur stor 
andel av den bearbetade kapaciteten som förbrukas internt i L2.  

Enligt nuvarande tillstånd får bolaget ha en årlig produktion av upp till 145 GWh värme, varav 140 
GWh baseras på biobränsle och 5 GWh baseras på el. Bolaget har även anmält en maximal 
momentan lagring av upp till 21 000 m3 bränsleflis utomhus.  

Bolaget kommer nu att ansöka om tillstånd för en nettoenergiproduktion på maximalt 145 GWh per år 
genom att förbränna olika typer av fasta och flytande återvinningsbränslen. Tänkta fasta 
återvinningsbränslen är olika typer av returträ, impregnerat trä, slam, RDF, verksamhetsavfall eller 
bränslen med liknande egenskaper, och flytande återvinningsbränslen exempelvis oljehaltigt vatten. 
Utöver detta kommer bolaget fortsatt att elda biobränslen såsom bark, grot och rundved samt olja. 
Dessutom avser bolaget att ansöka om att få lagra och bearbeta 145 000 ton återvinningsbränslen per 
år.  

De planerade ändringarna av verksamheten är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. En specifik 
miljöbedömning ska då genomföras vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram av den 
som avser att bedriva verksamheten via ett samrådsförfarande och att prövningsmyndigheten vid 
tillståndsprövningen slutför miljöbedömningen. 

Den aktuella verksamheten omfattas inte av bestämmelser i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
som innebär att betydande miljöpåverkan alltid ska antas föreligga. Bolaget har dock bedömt att den 
aktuella verksamheten kan komma att medföra betydande miljöpåverkan, bl.a. med anledning av att 
andra bränslen kommer att lagras, hanteras och förbrännas vid anläggningen än i dag samt att detta 
innebär att verksamheten omfattas av annan lagstiftning än i dag. Därför har bolaget valt att inte 
genomföra något s.k. undersökningssamråd utan enbart ett avgränsningssamråd. 

Länsstyrelsen behöver därmed inte meddela beslut om verksamheten ska antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller ej.  

Föreliggande handling utgör underlag för avgränsningssamrådet som enligt 6 kap. 30 § miljöbalken 
ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda 
av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan 
antas bli berörda av verksamheten.  
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Kristinehamns Värme AB 

Anläggningsnamn:  Sannaverket  

Organisationsnummer:  559054-4630 

Adress:   Väståstrand 5, 702 32 Örebro 

Kontaktperson:  Håkan Andersson, VD 

Kontaktuppgifter:  hakan.andersson@varmevarden.se 
   070-344 56 82  

Besöksadress:  Arenavägen 10, Kristinehamn  

Fastighetsbeteckning:  Sköldpaddan 14  

Län:   Värmlands län 

Kommun:   Kristinehamns kommun 

2.1 BOLAGSSTRUKTUR 

Sannaverket är huvudproduktionsanläggning för Kristinehamns Värme AB. Kristinehamns Värme AB 
ägs till 66 % av Värmevärden AB och till 34 % av Kristinehamns Fjärrvärme AB. Värmevärden AB ägs 
till 100 % av Califacto Holding som i sin tur förvaltas av JP Morgan. Kristinehamns Fjärrvärme AB ägs 
till 100 % av Kristinehamns Kommun 

2.2 GÄLLANDE TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR 

Bolaget erhöll tillstånd enligt den då gällande miljöskyddslagen för verksamheten av Länsstyrelsen i 
Värmlands län 1994-02-18 (dnr 2410-12085-93). Tillståndet medger uppförande och drift av ett 
värmeverk för fjärrvärmeproduktion bestående av en 8 MW biobränsleeldad panna med 
rökgaskondensering, en oljeeldad panna på 5,8 MW och en elpanna på 4 MW. 

Tillståndet har sedan utökats då bolaget 1997-08-19 (dnr: 2410-4507-97) fick tillstånd till en fliseldad 
panna på 22 MW försedd med 5 MW rökgaskondensering. 

Bolaget har anmält lagring av maximalt 21 000 m3 bränsleflis vid anläggningen. Miljönämnden i 
Kristinehamns kommun har genom beslut 2002-08-30 förelagt bolaget att vidta vissa skyddsåtgärder. 

Av ansökan till tillståndet 1997-08-19 (dnr: 2410-4507-97) 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. 

2.3 VERKSAMHETENS KLASSIFICERING  
Den planerade verksamheten bedöms klassificeras enligt följande bestämmelser i 
miljöprövningsförordningen (2013:251): 

 20 kap. 4 § verksamhetskod 39.90 - Anmälningsplikt C gäller för anläggning för lagring av mer 
än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår. 

 21 kap. 10 § verksamhetskod 40.51 - Tillståndsplikt B gäller för anläggning för förbränning 
med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt. 
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 29 kap. 6 § verksamhetskod 90.181-i Tillståndsplikt A gäller för 
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt 
avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. 

 29 kap. 56 § verksamhetskod 90.408-i - Tillståndsplikt B gäller för att lagra farligt avfall i 
avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden 
avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton. 

Huvudverksamheten har markerats med fet stil. Ändelsen -i innebär att verksamheten är en s.k. 
industriutsläppsverksamhet enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) och därmed ska en 
statusrapport upprättas och biläggas ansökan. 

2.4 MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR VERKSAMHETEN 
Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och miljöprövningsförordningen, vilket redovisats 
ovan. Verksamheten omfattas även av industriutsläppsförordningens bestämmelser. En statusrapport 
är under upprättande i samband med denna tillståndsansökan. 

För Linje 1 (L1) kommer förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar att gälla. 
För Linje 2 (L2) kommer även förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och BAT-slutsatser för 
avfallsförbränning (WI BAT) och avfallsbehandling (WT BAT) att gälla. WI BAT gäller för själva 
avfallsförbränningen och WT BAT gäller för förbehandling av avfall för förbränning. 

Utöver detta är verksamheten även tillståndspliktig enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. 
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3 LOKALISERING 

3.1 PLATS 
Sannaverket ligger på fastigheten Sköldpaddan 14 i Kristinehamns västra del. Platsen är en f.d. 
soptipp (Sannatippen) och valdes för lokalisering av verksamheten i början av 1990-talet utifrån 
närheten till fjärrvärmekunder och med hänsyn till att det finns lämpliga transportvägar. Värmeverkets 
lokalisering framgår av flygbilden i figur 1 och kartorna i figur 2 och 3. 

 

Figur 1. Flygbild över Kristinehamn, Fjärrvärmeverket är inringad i bilden. (Kristinehamns kommun, 2021) 
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Figur 2: Översiktskarta, värmeverkets lokalisering markerad med svart ring. Källa: Min karta, Lantmäteriet. 

 
Figur 3: Översiktskarta. Källa: Min karta, Lantmäteriet. 
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3.2 OMGIVNING 

Söder om Sannaverket ligger Presterrudsgymnasiet och en gymnastiksal. En genomfartsled och en 
järnväg skiljer industriområdet från bostadsområdet Sanna. Avståndet till skolan och det närmsta 
bostadsområdet är ca 150 respektive 250 meter. Öster om verksamheten, bortom Sannavallen ligger 
ett särskilt boende, Sannagården, med 80 lägenheter fördelade på två plan. Sannagården ligger ca 
300 m från verksamheten. 

I norr, väster och öster om verksamheten ligger en idrottsplats samt ett antal fotbollsplaner och 200 
meter nordost om verksamheten ligger Sannabadet i anslutning till en sporthall. Ca 300 meter öster 
om verksamheten ligger ett bostadsområde med ett antal radhus. Ca 400 meter nordväst om 
värmeverket ligger Casco Adhesives AB och Akzo Nobel Bygglim AB.  

4 VERKSAMHETSB ESKRIVNING 

4.1 NUVARANDE VERKSAMHET 

Anläggningen producerar hetvatten för distribution av fjärrvärme i Kristinehamns tätort. Under 1994 
uppfördes en biobränsleeldad panna (L1) med en installerad tillförd effekt på 9 MW. 1998 installerades 
ytterligare en biobränsleeldad panna (L2) med en installerad tillförd effekt på 17 MW och med samma 
principiella utförande som den tidigare pannan. På anläggningen finns även en oljepanna med en 
installerad tillförd effekt på 6 MW och en elpanna på 4 MW som reservanläggningar.  

4.1.1 Fastbränslepannor 
L1 består av en förugn med vattenkyld rörlig roster, avgaspanna, rökgasrening, i form av en 
multicyklon, och rökgaskondensor (RGK) som maximalt kan ge 3 MW värme. Bränslet förvaras inför 
förbränning inomhus i en bränsleficka med en volym om ca 1 000 m3. L2 utgörs av en vattenrörspanna 
med separat hetvattenkrets och ångdom med rörlig roster. Rökgasreningen sker genom ett el-filter och 
RGK:n i anslutning till L2 kan maximalt ge 4 MW värme. Bränslet förvaras inomhus i en bränsleficka 
med en volym om ca 3 000 m3. Flygaska och bottenaska matas ut gemensamt, blandas och befuktas 
både vid L1 och L2. Borttransport sker med lastväxlarflak i batcher om ca 8 ton vid L1 och 30 ton vid 
L2 för omhändertagande hos extern aktör. 

Bränsle till pannorna består i huvudsak av färdigflisad bark samt grot. Även mindre mängder salix och 
rundvirke finns med i befintlig bränslemix. Bränsle förvaras och bereds utomhus på den asfalterade 
gården i direkt i anslutning till värmeverket. Bolaget kan i dagsläget lagra maximalt 21 000 m3 
bränsleflis på anläggningen. Lokal hantering av bränsle sker med lastmaskin. All verksamhet bedrivs 
kontinuerligt sju dagar i veckan. Inkommande bränsle vägs och flisat material analyseras med 
avseende på fukthalt då debitering normalt grundas på energiinnehåll som är direkt relaterat till 
fuktinnehåll. 

Kondensatvatten från båda pannorna renas lokalt innan de släpps till kommunens reningsverk. 
Rökgaskondensatet renas via lamellsedimentering och i sandfilter.  

För kontroll av utsläppen till luft finns automatiska mätsystem för kontinuerlig mätning av 
rökgaskomponenter i rökgaserna innan de går ut via skorstenen. Mätdata sparas kontinuerligt i 
bolagets mätsystem.  

I dagsläget körs L1 normalt året runt och L2 är normalt i drift under perioden september till maj. 
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4.1.2 Reservpannor 
Det finns en reservoljepanna på anläggningen, som inte har varit i drift under 2020. Reserv- och 
spetslast har istället levererats från externa centraler vid Stenstaliden och Garnisonen. Dessa 
centraler berörs inte av aktuell tillståndsansökan.  

Oljepannan på anläggningen har en effekt om 6 MW. Panna drivs av Eo1. 

Det finns en elpanna om 4 MW på anläggningen som är i behov av reparation men som avses 
återställas och finnas tillgänglig som reservanläggning. 

4.2 PLANERAD VERKSAMHET 
Vid planerad verksamhet kommer bolaget att låta bygga om L2 för att kunna elda återvunna bränslen. 
I L2 kommer då återvinningsbränslena som klassas som både farligt avfall (FA) och icke-farligt avfall 
(IFA) att kunna eldas. Tänkta fasta återvinningsbränslen är olika typer av returträ, impregnerat trä, 
slam, RDF eller bränslen med liknande egenskaper, och flytande återvinningsbränslen exempelvis 
oljehaltigt vatten.  

I figur 4 syns en översiktlig planering av planerad verksamhet på fastigheten. 

  
Figur 4: Översiktlig planering för planerad verksamhet på fastigheten Sköldpaddan 14. 

Ombyggnaden av L2 görs delvis inom befintlig byggnad och L2 kommer efter ombyggnationen vara en 
avfallsförbränningsanläggning om 17 MW tillförd installerad effekt.  

Planerad verksamhet innebär att L2 kommer att klassas som avfallsförbränningsanläggning som 
därmed behöver uppfylla särskilda krav för mottagning och hantering av bränslet, begränsningsvärden 
för utsläpp till luft och vatten, särskilda krav på mätningar och undersökningar. Den momentana 
inblandningen av FA och/eller IFA som enligt tillstånd ska vara möjlig att elda är det som avgör 
klassningen av anläggningen. Bränslet till L2 ska kunna utgöras av upp till 100 % FA. Enligt 6 § punkt 
3 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall definieras en förbränningsanläggning som en 
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avfallsförbränningsanläggning om mer än 40 % av den alstrade värmen kommer från förbränning av 
FA. L2 kommer därmed att definieras som en avfallsförbränningsanläggning. 

Den planerade ombyggnationen av L2 beskrivs översiktligt nedan: 

 Ombyggnad av eldstaden för att sänka emissionerna av kolmonoxid, främst genom ändrad 
och förbättrad övervakning och styrning av luftflödet. En sänkning av kolmonoxid-utsläppen 
innebär att kväveoxider-bildningen i pannan ökar.  

 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 i stort sett inte att ändras tekniskt då pannan är av enklare utförande och olämplig att 
modifiera. Den kommer fortsätt att eldas med samma bränslen som i dag. L1 kommer att förses med 
ny stoftrening för att minska stoftemissionerna från pannan. Nyttjandegraden av L1 kommer att 
minskas vid planerad verksamhet och användningen av L2 kommer att öka.  

Oljepannan och el-pannan kommer att finnas kvar på anläggningen som reserv- och 
spetsanläggningar. El-pannan har reparationsbehov och behöver återställas om den ska fungera som 
reservanläggning. 

Anläggningens totala verkningsgrad för samtliga pannor förväntas bli i storleksordningen 75 -110 % 
beroende på driftfall. Verkningsgraden har beräknats utifrån totalt utlevererad energi på 
fjärrvärmenätet dividerat med tillförd energi i form av bränsleenergi och elkraft.  

I tabell 1 nedan redovisas en sammanfattning av pannorna och dess effekter. 

Tabell 1. Installerad tillförd effekt på olika pannor  

Panna Installerad 
tillförd effekt 
(MW)  

L1 

RGK 

9 

3 

L2 

RGK 

17 

4 

Oljepanna 6 

Elpanna 4 

4.2.1 Bränsle 
Inkommande bränslen till L1 kommer vid planerad verksamhet i huvudsak att bestå av att färdigflisad 
bark, grot samt rundvirke. Inkommande bränslen till L2 kommer vid planerad verksamhet i huvudsak 
att bestå av återvinningsbränslen. Hanteringen av bark, grot och rundvirke kommer att ske på ungefär 
samma sätt som vid nuvarande verksamhet. Tillkommande återvinningsbränslen kommer att 
bearbetas inom anläggningen vid en ny bränsleberedning. Bränsleberarbetningen kommer att byggas 
in i en byggnad för att förhindra spridning av buller, lukt och damning till omgivningen. Lokalerna 
kommer att ha undertryck för att minimera luktpåverkan. Utgående luft från bränsleberedningen 
kommer att passera filter för avskiljning av stoft och partiklar samt ett filter som avlägsnar lukt.  
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Återvinningsbränslena som kommer att hanteras på anläggningen kommer i huvudsak att klassas som 
FA. Dagvattnet från hårdgjorda ytor inom verksamhetsområdet kommer därför att genomgå rening 
innan det släpps vidare. Dagvattnet kommer att ledas till en bassäng för att kunna samlas upp och, vid 
behov, stoppas innan det släpps ut. Bränsleplanen kommer att anpassas för att klara krav på 
omhändertagande av dagvatten som uppkommer samt släckvatten från en eventuell brand på 
anläggningen.  

Bolaget kommer vid planerad verksamhet att kunna lagra maximalt 25 000 m3 bränsle på 
anläggningen varav ca 16 000 m3 avser lagring utomhus av obearbetade bränslen, maximalt ca 5 000 
m3 i en ny rundsilo för bearbetade bränslen samt ca 4 000 m3 i anslutning till pannorna. 

Vid den nya bränsleberedningen kommer bolaget att bereda återvinningsbränslen för förbränning även 
vid andra anläggningar, dessa mängder kan uppgå till upp till ca 100 000 ton per år. Volymen beror 
delvis på hur stor andel av bearbetningskapaciteten som förbrukas internt i L2.  

En sammanfattning av de ungefärliga mängder som bolaget kommer att lagra, bearbeta och förbränna 
vid planerad verksamhet framgår i tabell 2 nedan. Bolaget kommer att ansöka om tillstånd till en 
nettoenergiproduktion om maximalt 145 GWh per år1. Dessutom avser bolaget att ansöka om få lagra 
och bearbeta 145 000 ton återvinningsbränslen per år.  

Tabell 2. Maximala mängder vid planerad verksamhet. 

* 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. 

4.2.2 Dagvatten 
I planerad verksamhet kommer dagvattenhanteringen att byggas om för att anpassas till hantering av 
återvunna bränslen. Lagringsytorna kommer att förses med ett nytt dagvattensystem. Uppsamlingen 
kommer att dimensioneras för 5-årsregn utan behov av bräddning. Det kommer även finnas möjlighet 

 
1 Anledningen till att bolaget avser att ansöka om begränsning av energiproduktion istället för 
bränslemängder är att värmevärden för de olika bränsleslagen varierar. 

 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 
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att provta utgående dagvatten. Dagvattnet avleds sedan till recipienten Vänern via dagvattennät och 
Varnan.  

Vid eventuell brand kommer pumparna att stoppas och släckvatten samlas upp i bassängen. 

4.2.3 Kondensat från RGK 
Vid planerad verksamhet kommer en ny kondensatreningsutrustning att installeras vid L2 för att möta 
moderna krav på rening av vatten från avfallsförbränning. Reningen kan exempelvis bestå av 
partikelfilter, ultrafiltrering (UF), omvänd osmos (RO) och tungmetallavskiljning med jonbytare. 
Eventuellt kommer även kondensat från RGK som hör till L1 kopplas till reningsanläggningen vid L2. 
Utsläppta mängder renat kondensat bedöms minska vid planerad verksamhet och halterna av 
föroreningar i utgående kondensat bedöms också minska med anledning av den förbättrade reningen.  

4.2.4 Bortkylning av överskottsvärme 
För att medge drift och innehålla gällande utsläppskrav under sommarhalvåret krävs att delar av 
pannans uteffekt kyls bort i en ny kylmedelskylare. Denna anordning är ett värmebatteri försett med 
fläktar för genomströmning med uteluft. Uteluften står således för bortkylningen av överskottsvärmen. 
Kylmedelskylare avses placeras i anslutning till ackumulatortank.  

Den planerade verksamheten innebär att den maximala bortkylda effekten är ca 10 MW. Bortkylning 
kommer endast ske i sådan omfattning att krav på verkningsgrader i gällande lagstiftning innehålls. 

Kylarna kommer placeras i markplan och utrustas med lågvarviga fläktar för minimering av buller. 
Kylmedelskylare är helt slutna och innebär inte någon risk för spridning av legionella. 

4.3 ARBETSTIDER 

Verksamheten bedrivs dygnet runt under hela året. Ca fyra personer ansvarar för driften. 
Anläggningen kommer inte vara bemannad dygnet runt utan övervakas periodiskt. 

4.4 TRANSPORTER 
Anläggningen är lätt åtkomlig för lastbilstransporterna via väg. Lastbilstransporterna kommer i 
huvudsak komma till och avgå från anläggningen i huvudsak via tre olika sträckor, se inringade 
sträckor i figur 5. Andelen transporter som kommer/avgår via respektive sträcka är oklart i dagsläget. 
Från värmeverket går alla transporter via Arenavägen ut på Presterudsvägen. Därefter kan transporter 
i huvudsak gå via följande vägar: 

1. Ringleden söderut till Skaraborgsvägen och sedan väg 26 ut på E18 mot Karlskoga. 

2. Ringleden söderut till Skaraborgsvägen och sedan vidare söderut på väg 26. 

3. Ringleden norrut till Karlstadsvägen och ut på E18 mot Karlstad. 
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Figur 5: Olika möjliga vägsträckor till och från verksamheten. 

Transporter av bränsle kan ske dygnet runt sju dagar/vecka men kommer i huvudsak ske vardagar 06-
22.  

Vid fullt nyttjande av ansökt verksamhet uppskattas antalet transportrörelser till ca 75 per dygn (5 
dagar per vecka). Av dessa uppgår antalet transportrörelser för det bränsle som behandlas på 
anläggningen och därefter transporteras vidare till annan anläggning till ca 50 transportrörelser per 
dygn. 

Ovanstående beräkningar är ett värsta scenario där inga transporter antas vara returtransporter, d.v.s. 
att en transport med bränsle in på anläggningen tar med sig behandlat bränsle ut från anläggningen. 
Troligen kommer antalet transportrörelser vara färre än vad som angivits ovan då del av inkommande 
transporter av bränsle in på anläggningen kan ta med behandlat bränsle ut från anläggningen. 

Lokala transporter av bränsle inom fastigheten sker främst med hjullastare, materialhanterare, truck 
eller liknande.  

4.5 HANTERING AV KEMISKA PRODUKTER 

Inom verksamheten finns det idag kemikalier som används olja (Eo1) till oljepannan, kemiska 
produkter till fordon och maskiner, såsom bränsle, oljor och smörjmedel samt pannkemikalier och 
ämnen för dosering i rökgaserna och vattnet. Oljor, smörjmedel och liknande kommer att förvaras 
nederbördsskyddat.  
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Det kommer finnas cisterner för eldningsolja, bikarbonat/kalk, aktivt kol, natriumhydroxid, saltsyra, 
flygaska, ammoniak och flytande återvinningsbränslen på anläggningen.  

4.6 ENERGI 

Energiförbrukningen utgörs främst av elektricitet, fjärrvärme och diesel. Elektricitet används i alla 
processteg och när samtliga pannor går för full effekt är el-effektbehovet ca 650 kW. Den mesta elen 
förbrukas av fläktar till förbränningsluft och rökgaser för pannorna samt pumpar för distribution av 
fjärrvärme. I framtiden kommer el även att användas till drift av kvarnar för finfördelning av bränsle. 
Elektricitet används även för transportörer och tryckluft och till en mängd mindre förbrukare.  

Elektriciteten kommer från externt elnät och förbrukningen uppgick under 2020 till ca 2,16 GWh. Efter 
ombyggnad uppskattas förbrukningen dubbleras till följd av den tillkommande bränsleberedningen. 

Diesel används för drift av arbetsmaskiner. Förbrukningen år 2020 uppgick till ca 22 m3 vilket 
motsvarar 220 MWh. 

Intern användning av fjärrvärme för lokaluppvärmning uppgår vanligtvis till ca 80 MWh. 

4.7 AVFALL 

Nuvarande verksamhet generar mindre mängder avfall, de största avfallsfraktionerna består av flyg- 
och bottensaka, oljerester från maskiner och fordon samt använda absorbenter. I övrigt kan mindre 
mängder avfall motsvarande hushållsavfall samt kontorsavfall såsom papper, glas, lysrör/glödlampor, 
elektronik, spillolja etc. uppkomma.  

I dagsläget blandas och befuktas bottenaska och flygaska vid både L1 och L2, vid L1 kommer askan 
fortsatt att blandas men i L2 kommer bottenaska och flygaska hanteras separat vid planerad 
verksamhet. Flygaskan från L2 bedöms komma att klassas som FA och lagras torrt i en separat silo 
och därefter lastas ut till bulkbil för vidare transport till slutbehandling. Bottenaskan från L2 kommer 
hanteras på samma sätt som askblandningen från L1. Vid fullt nyttjande av ansökt verksamhet 
uppskattas mängden aska från L1 till ca 100 ton per år, mängden bottenaska från L2 till ca 1 500 ton 
per år och mängden flygaska från L2 till ca 200 ton per år. 

4.8 VATTEN 

4.8.1 Vattenanvändning 
Vid verksamheten används i dagsläget endast kommunalt vatten. Det används både som sanitärt 
vatten för personalutrymmen och i processen. Vattnet används i processen för produktion av 
spädvatten till fjärrvärmenätet för att täcka upp förluster i systemet. Det används också som makeup i 
rökgaskondensorer där en viss andel av vattnet måste omsättas. Vattenförbrukningen uppgick under 
2020 till ca 5 500 m3 och bedöms inte påverkas på ett betydande sätt av planerad verksamhet. 

Vid planerad ombyggnad av L2 avses det kommunala vattnet som används som spädvatten till 
rökgaskondensorerna till viss del ersättas med renat kondensat och renat dagvatten. 

4.8.2 Utsläpp till vatten 
Utsläpp av vatten består av renat dag- och kondensatvatten. Renat kondensatvatten går i dagsläget till 
det kommunala reningsverket. Efter ombyggnationen planeras vattnet släppas till recipient via 
dagvattennät. 

Det kommer finnas möjlighet till provtagning av vattnet innan det släpps från verksamheten.  

Planerade åtgärder innebär att de totala utsläppen till vatten kommer att minska. 
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4.9 UTSLÄPP TILL LUFT 

Reningen kommer att anpassas så att utsläppen ska leva upp till kraven i förordningen om medelstora 
förbränningsanläggningar för L1 och förordningen om avfallsbränning samt BAT-slutsatserna för 
avfallsbränning gällande L2. Åtgärderna innebär att den specifika utsläppen till luft i huvudsak minskar.  

I planerad verksamhet kommer mätsystem att finnas för kontinuerlig övervakning av utgående 
rökgaser i enlighet med gällande lagstiftning. Det kommer också finnas ett miljöredovisningssystem 
med möjlighet att ta ut rapporter för olika parametrar och tidsperioder ur systemet för att kunna 
redovisa verksamhetens utsläpp till luft. 

4.10 RIVNINGSARBETEN  
Ombyggnationen av L2 kommer ske inom delvis inom befintlig byggnad. De anläggningsdelar som 
bedöms kunna återanvändas av befintlig verksamhet är delar av bränslehanteringen, pannans 
tryckkärl, sociala utrymmen, infrastruktur till och från anläggningen m.m. 

I övrigt planeras inga rivningsarbeten till följd av de ändringar som omfattas av aktuell 
tillståndsansökan.  

4.11 ALTERNATIV  

4.11.1 Alternativ lokalisering 
Lokaliseringsregeln i 2 kap 6 § miljöbalken är i första hand tillämplig när plats ska väljas för en ännu 
inte påbörjad verksamhet. Men regeln gäller även vid utvidgning av befintlig verksamhet eller 
utbyggnad av befintlig anläggning. På grund av befintliga distributionsledningar från Sannaverket ut till 
fjärrvärmeabonnenter bedöms alternativa lokaliseringar inte vara realistiska i förevarande fall. 
Verksamhetens lokalisering har bedömts som lämplig i tidigare tillståndsprövning. Någon särskild 
lokaliseringsutredning kommer således inte att redovisas i ansökningshandlingarna. 

4.11.2 Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att verksamheten fortsätter bedrivas enligt gällande tillstånd. I 
miljökonsekvensbeskrivningen kommer nuvarande verksamhet jämföras med ansökt verksamhet. 

5 GÄLLANDE PLANHANDLINGAR 

5.1 ÖVERSIKTSPLAN 

En ny översiktsplan för Kristinehamn är under framtagande och ställdes ut för synpunkter under 
sommaren 2020. Den nya planen bearbetas för tillfället inför antagande i kommunfullmäktige. Då 
processen med att ta fram en ny översiktsplan är så långt gången är det utställningshandlingen som 
beskrivs nedan och inte den nu gällande planen från 2006. I förslaget är det ett tydligt fokus på idrott 
och gröna rekreationsstråk gällande Sannaområdet. Sannaheden ska enligt planen fortsätta att 
utvecklas som fritidsområde. Industrispåret fram till Sannaheden kommer att värnas vid framtida 
planläggning i anslutning till spåret. Området anges också som verksamhetsområde. Gällande 
fjärrvärme är det enda som står i planen att restavfall ska kunna omvandlas till el och fjärrvärme. 
(Kristinehamns kommun, 2021). 
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5.2 DETALJPLAN 

Fastigheten omfattas av en detaljplan för Sannaheden, inklusive Kv. Skölpdaddan m.fl. som vann laga 
kraft den 15 mars 2006. Planområdet är beläget i den västra delen av Kristinehamn ca 1 km väster om 
torget. Området ligger inom Sannaområdet söder om Varnans utlopp i Varnumsviken. Fastigheten är 
planerad för värmeverk och omges närmast av mark som är avsedd för idrott (Nord och öst) och 
lokalgata in på området. Gällande värmeverket så är den översiktliga planen att värmeverket bedöms 
finnas kvar långsiktigt (Kristinehamns kommun, 2006). 

Nuvarande detaljplan medger byggnader upp till 7 meters höjd inom fastigheten Sköldpaddan 14. 
Befintliga skorstenar, pannhus, ackumulatortankar och expansionskärl har separata maximala 
byggnadshöjder i detaljplanen. 

Nya byggnader för bränsleberedning bedöms överskrida de byggnadshöjder som medges i 
detaljplanen med ett par meter. En ny bränslesilo är väsentligt högre men har en begränsad 
omfattning. Bolaget har en fortgående dialog med Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i 
Kristinehamns kommun. 

6 MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN 
ANTAS BLI PÅVERKADE 

6.1 GEOLOGI 
Området där värmeverket ligger är utfyllt och stora delar av Sannaheden har tidigare använts som 
deponi, den så kallade Sannatippen. I anslutning till deponin hade även Akzo Nobel en industrideponi. 
Sannatippen användes som deponi för hushållsavfall, byggavfall, muddermassor m.m. På senare tid 
användes den som deponi för schaktmassor och liknande. Det har gjorts marktekniska 
undersökningar som visat att läckaget av föroreningar från området är begränsat och på 2000-talet har 
länsstyrelsen låtit förse tippen med ett tätskikt. Efter sluttäckningen bedöms inte längre området som 
förorenat ner till en meter under markytan. Bebyggelse eller andra åtgärder får enligt gällande 
detaljplan för området inte skada tätskiktet. 

Materialet närmast markytan utgörs i huvudsak av fyllning med varierande sammansättning av lerigt, 
siltigt, sandigt och grusigt material. Den naturliga jorden består av finkorniga sediment (torrskorplera 
eller siltig lera) ovanpå fast lagrad friktionsjord på berg. 

6.2 HYDROLOGI 

Grundvattennivåerna bedöms ligga ca 1-1,5 meter under markytan. Grundvattennivån är beroende av 
Vänerns vattenstånd, årstid och nederbördsförhållanden. 

6.3 SKYDDADE OMRÅDEN 
Vänern, ca 350 meter norr om verksamheten, är skyddad enligt förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och utgör riksintresse enligt. 3 kap 5 § (yrkesfiske), 3 kap. 
6 § (friluftsliv, ca 500 m ut från strand) och 4 kap. 2 § (rörligt friluftsliv) miljöbalken. Riksintresset 
gällande det rörliga friluftslivet gäller för Vänern med öar och strandområden. Verksamheten ligger, 
liksom hela västra delen av Kristinehamn, inom det som anses vara strandområden.  

Det finns ingen skyddad natur (t.ex. naturreservat eller Natura 2000-områden) i verksamhetens 
närområde som riskerar att påverkas av verksamheten. 
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6.4 NATURVÄRDEN 

Det finns inga särskilda naturvärden som kan påverkas av verksamheten inom eller i anslutning till den 
fastighet där verksamheten bedrivs. 

6.5 SKYDDADE ARTER 

Vid fyndplats Varnumsviken/Sannaheden har sedan år 2000 hornuggla, mindre hackspett, svartvit 
flugsnappare och svart rödstjärt lokaliserats, alla nämnda arter är klassade som nära hotade. Av 
dessa har mindre hackspett och svart rödstjärt observerats vid värmeverket, hackspetten enbart en 
enstaka gång medan den svarta rödstjärten har observerats flertalet gånger av flera observatörer. 
Fåglarna har snappat insekter vid skorstenarna och vid timmerupplaget på anläggningen.  

Planerad verksamhet kommer bedrivas på liknande sätt som den nuvarande verksamheten och 
kommer inte påverka ovan nämnda arter. 

6.6 NÄRBOENDE 

Det närmsta bostadshus ligger ca 250 meter söder om verksamheten i Sannaområdet. I öster finns ett 
mindre bostadsområde ca 350 m från verksamheten.  

6.7 KULTURMILJÖ 

Länsstyrelsen har i sitt kulturprogram för Kristinehamn 2007 uppmärksammat bebyggelsemiljöer med 
märkliga, tidstypiska och välbevarade byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen, väg- och 
järnvägsbroar, parkanläggningar och offentliga platser. Inga sådana byggnader kommer påverkas av 
planerad verksamhet. 

Det finns inga utpekade fornlämningar inom eller i närheten av fastigheten där verksamheten ska 
bedrivas. 

6.8 LANDSKAPSBILD 
Den planerade verksamheten kommer innebära att nya byggnader uppförs. Det bedöms inte påverka 
landskapsbilden på något betydande sätt då fastigheten är avsedd för industriändamål och planerade 
förändringar inte kommer att avvika från redan befintlig bebyggelse inom fastigheten på annat sätt än 
att tillkommande byggnader blir något högre. Skorstenarna kommer dock fortsatt vara de högsta 
punkterna på fastigheten. 

6.9 MILJÖKVALITETSNORMER 

Verksamheten bedöms enbart påverka miljökvalitetsnormerna för luft samt yt- och grundvatten.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- och grundvatten 

Den närmaste vattenförekomsten är Varnumsviken som är en del av Vänern (SE657890-140136). 
MKN är god ekologisk status 2033. Den ekologiska statusen avseende bottenfauna, växtplankton och 
fisk är klassad som ”otillfredställande”. Även parametrarna näringsämnen och ljusförhållande visar på 
problem. Den kemiska statusen ”uppnår ej god” utifrån en sammanvägning av prioriterade ämnen. 
Påverkan kommer främst från jordbruk och övergödning. Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus är 
”god” med undantag i form av mindre stränga krav för bromerade difenyletrar och kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, vilket gäller för alla vattenförekomster i Sverige. 

Med föreslagen rening av vatten som släpps till Vänern från verksamheten så bedöms inte MKN för 
Varnumsviken påverkas negativt av planerad verksamhet.  
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft 

Verksamheten påverkar MKN för luft genom utsläpp av rökgaser via skorsten från 
förbränningsanläggningarna, avgasutsläpp från arbetsredskap, den mobila maskinparken, interna 
transporter inom verksamhetsområdet och genom trafik till och från området. Rökgasreningen vid 
både L1 och L2 kommer att förbättras vid planerad verksamhet. Utsläppen från förbränningen i 
pannorna på anläggningen kommer minska gällande kolmonoxid och stoft och ligga kvar på ungefär 
samma nivå gällande kväveoxider. Antalet transporter kommer att öka vid planerad verksamhet men 
bedöms ändå inte bidra till att MKN för luftkvalitet överskrids. 

7 FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER 

7.1 AVFALL 
Ombyggnationen av L2 och förbränningen av återvunna bränslen i denna syftar till att energiåtervinna 
återvinningsbränslen som inte, på lämpligt sätt, kan hanteras på en högre nivå enligt avfallshierarkin 
(se 15 kap. 10 § miljöbalken).  

Vid den planerade verksamheten kommer uppkomsten av avfall i verksamheten att fortsatt vara 
begränsad. Huvuddelen av det avfall som uppstår i verksamheten är aska, stoft från rökgasrening eller 
annat avfall kopplat till förbränningen. Tillkommande fraktioner utgörs av avfall och farligt avfall i form 
av bottenaska och flygaska från förbränningen av återvunna bränslen. I övrigt uppkommer mindre 
mängder normalt verksamhetsavfall som hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Flytande farligt 
avfall förvaras inom invallning i en s.k. ”Miljöbod”. 

Mängden avfall i form av askor och andra avfallsfraktioner bedöms öka vid planerad verksamhet men 
sammantaget bedöms den planerade verksamheten bidra till positiva konsekvenser gällande aspekten 
avfall då verksamheten syftar till att återvinna vissa avfallsfraktioner i enlighet med avfallshierarkin.  

7.2 BULLER 
Buller från verksamheten genereras primärt från fläktar och annat maskineri. Alla stationära maskiner i 
såväl befintlig som framtida anläggning kommer att förses med erforderlig bullerdämpande skydd. 
Åtgärderna medför att bullernivåer från verksamheten inte bedöms utgöra något problem för externt 
buller. Fläktar kommer i möjligaste mån förses med ljuddämpare och fläktar till kylmedelskylare utförs 
varvtalsstyrda och arbetar med låga hastigheter för att klara ljudkraven. Den planerade bearbetningen 
av bränslet kommer byggas in vilket gör att bullret från hanteringen inte bedöms medföra problem 
gällande externt buller.  

Buller till omgivningen bedöms vid planerad verksamhet i första hand komma från transporter till och 
från anläggningen. Antalet transporter kommer att öka vid planerad verksamhet och sammantaget 
bedöms därmed den planerade verksamheten bidra till negativa konsekvenser gällande aspekten 
buller. 

7.3 UTSLÄPP TILL VATTEN 

Den planerade verksamheten kommer att ge upphov till utsläpp av renat kondensatvatten från RGK 
samt dagvatten från verksamhetsytorna. Vattnen kommer ledas ut till Vänern via dagvattennätet och 
Varnan.  

Utsläppen av kondensat från RGK bedöms minska vid planerad verksamhet med anledning av den 
förbättrade reningen som planeras att byggas. Dels bedöms mängderna utsläppt kondensat minska 
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något, dels kommer halterna av föroreningar i utgående kondensat minska med anledning av den 
förbättrade reningen. 

Mängden dagvatten kommer inte påverkas av planerad verksamhet då verksamheten kommer 
bedrivas på samma yta som nuvarande verksamhet. Eftersom det i dagsläget inte finns något 
dagvattennät på anläggningen sker inga utsläpp av dagvatten. Vid planerad verksamhet kommer 
dagvatten som riskerar att komma i kontakt med bränslen att renas innan det släpps till recipient. Rent 
dagvatten från taken kommer ledas till recipient direkt, utan rening.  

Med anledning av de ökade utsläppen av dagvatten och den förbättrade reningen av kondensatvattnet 
bedöms den planerade verksamheten sammantaget inte bidra till några betydande konsekvenser 
gällande aspekten utsläpp till vatten. 

7.4 UTSLÄPP TILL LUFT 

Luftutsläpp sker främst i form av utsläpp av rökgaser från förbränningen. Det sker även luftutsläpp från 
transporter av material till och från anläggningen samt vid drift av arbetsmaskiner på anläggningen. 

Utsläppen till luft från förbränningen förväntas vid planerad verksamhet både öka och minska jämfört 
med nuvarande verksamhet.  

Utsläppen av stoft och kolmonoxid kommer att minska vid planerad verksamhet med anledning av att 
en större andel av driften kommer ske via L2 som är en mer modern panna och som, efter ombyggnad 
kommer ha en mer effektiv rökgasrening. 

Utsläppen av svaveldioxid och saltsyra kommer att öka till följd av att avfallsförbränningen kommer att 
ske.  

Utsläppen av kväveoxider bedöms vara kvar på ungefär samma nivå som vid nuvarande verksamhet.  

Den planerade verksamheten bedöms därmed bidra till både positiva och negativa konsekvenser 
gällande aspekten utsläpp till luft. Sammantaget bedöms planerad verksamhet inte medföra några 
betydande konsekvenser gällande utsläpp till luft. 

7.5 VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN 
Verksamhetens klimatpåverkan härrör främst från utsläpp av växthusgaser vid förbränning av 
biobränslen och återvinningsbränslen i pannorna samt transporter till och från verksamheten och drift 
av arbetsmaskiner. Vid drift av oljepannan bidrar även de utsläppen till klimatpåverkan, oljepannan är 
dock enbart en reserv- och spetspanna.  

Vid förbränning i L1 och L2 används i huvudsak biologiskt material som bränsle. Det bidrar till utsläpp 
av koldioxid som redan finns i det naturliga kretsloppet för kol, vilket inte är fallet med fossila bränslen. 
Det innebär att utsläpp av koldioxid från hållbart producerade biobränslen2 på längre sikt kan anses 
vara koldioxidneutrala då koldioxiden som släpps ut vid förbränning hela tiden binds till ny biomassa.  

Vid fullt nyttjande av planerad verksamhet bedöms driften av oljepannan ligga på ungefär liknande 
nivå jämfört med nuvarande tillstånd. Vid förbränning av fossila bränslen släpps koldioxid ut som 
innehåller kol som togs upp ur atmosfären av växter och annan levande biomassa som fanns för 

 
2 För att det inte ska ske något nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning av biobränsle, s. k. hållbart producerade biobränslen 
ska: 
- uttaget av biomassa inte överstiga tillväxten 
- det ske återplantering av träd eller andra växter som binder koldioxid 
- kolförrådet inte minska nämnvärt i mark och växter på lång sikt i det större område där biomassan utvinns 
- fossila bränslen inte användas för utvinning, transport eller omvandling av biomassan. 
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många miljoner år sedan, vilket ökar koldioxidhalten i atmosfären, förstärker växthuseffekten och 
förändrar klimatet. 

Planerad verksamhet innebär ökade transporter lokalt för transport av bränslen till och från 
Kristinehamn. Det är i huvudsak en följd av planerad bränsleberedning till andra verksamheter, men 
även en mindre ökning till följd av ökat råvarubehov vid anläggningen. Det är dock inte sannolikt att de 
totala transporterna påverkas mer än marginellt, eftersom transporten av bränslen till andra 
verksamheter redan sker idag. Det beror till stor del på vilka transporter som ersätts till följd av 
planerad verksamhet.  

Den planerade verksamheten bedöms sammantaget inte bidra till några betydande konsekvenser 
gällande aspekten klimatpåverkan jämfört med nuvarande verksamhet.  

7.6 SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH YTTRE 
HÄNDELSER 

De riskhändelser som kan uppstå till följd av exempelvis väderrelaterade händelser som skyfall, torka 
eller storm eller andra yttre händelser kan påverka verksamheten genom bland annat översvämning, 
avstängda transportvägar, avbrott i elförsörjningen, brand, läckage, maskinhaveri och ödeläggelse på 
byggnader.  

Vattenståndet i Vänern regleras enligt en vattendom från 1937. Det högsta vattenståndet enligt 
vattendomen är bedömd till + 45,40 m (RH 00). 2000-2001 uppmättes en högstanivå i Vänern på 
+45,49 vilket är att betrakta som en extremnivå. Enligt gällande detaljplan får färdiga golv i nya 
byggnader inom området inte placeras lägre än +46,40. Befintliga golv ligger på +49.50. Planen är att 
bygga i marknivå. 

Det har gjorts översiktliga stabilitetsberäkningar för området som omfattas av detaljplanen för 
Sannaheden, vid tiden för beräkningarna fanns det en tillfredsställande säkerhetsfaktor mot skred.  

Den planerade verksamheten bedöms sammantaget inte vara särskilt sårbar för klimatförändringar 
och yttre händelser i jämförelse med nuvarande verksamhet. 

7.7 RISK OCH SÄKERHET 

Inom bolaget hanteras risker genom att i ett första steg identifiera dessa och därefter skapa rutiner och 
instruktioner för att kunna hantera riskerna. Hanteringen av risker syftar till att minska riskerna för 
skadehändelser med konsekvenser för hälsa, miljö och materiella skador.  

Bolaget har låtit utföra riskanalyser på anläggningen och de hålls aktuella och uppdateras periodiskt 
eller vid förändringar i verksamheten, vid nya projekt och ombyggnationer, efter nya lagkrav eller vid 
förändrade interna rutiner. Ett risksamråd genomförs årligen vars huvudsyfte är att bedöma om det 
finns behov av att genomföra en förnyad riskanalys, senaste analysen gjordes under 2021.  

Risk‐ och säkerhetshanteringen omfattar inte enbart att göra riskanalyser utan involverar samtliga 
anställda i det dagliga arbetet, t.ex. genom skyddsåtgärder, entreprenörsinformation, avvikelse‐och 
tillbudshantering, skyddsronder, Safety Walks, interna och externa revisioner mm. Det sker också 
riskbedömningar av specifika arbetsmoment eller specifik utrustning vid behov. Riskbedömningar kan 
göras utifrån lagkrav, leverantörskrav, krav från andra intressenter eller utifrån att bolaget identifierat 
ett behov. 

Den planerade verksamheten bedöms sammantaget bidra till negativa konsekvenser gällande 
aspekten risk och säkerhet gentemot nuvarande verksamhet. Detta beror främst på att planerad 
verksamhet innebär flera nya anläggningsdelar och arbetsmoment än vid nuvarande verksamhet. 
Riskerna för respektive arbetsmoment bedöms inte öka på ett betydande sätt utan det är snarare 
antalet riskmoment som ökar. 
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8 SAMLAD BEDÖMNING 

I Tabell 3 har konsekvenserna av samtliga aspekter som angivits ovan översiktligt bedömts och 
värderats gentemot nollalternativet. 

Tabell 3: Sammanställning av bedömda konsekvenser och risker för människors hälsa och miljö. Bedömningen tar hänsyn till de 
skyddsåtgärder som planeras och som har redovisats under respektive avsnitt. 

Positiv konsekvens Obetydlig konsekvens Negativ konsekvens 

Bedömd konsekvens Sammanfattning bedömning 

Avfall Positiv konsekvens 

Buller Negativ konsekvens 

Utsläpp till vatten  Obetydlig konsekvens 

Utsläpp till luft Obetydlig konsekvens 

Verksamhetens klimatpåverkan Obetydlig konsekvens 

Sårbarhet för klimatförändringar och 
yttre händelser Obetydlig konsekvens 

Risk och säkerhet  Negativ konsekvens 
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9 STATUSRAPPORT  

Inför samrådet har en statusrapport tagits fram. Av statusrapporten framgår att den största risken för 
att verksamheten vid anläggningen ska orsaka föroreningar i mark och grundvatten härrör från 
hanteringen av oljeprodukter och frätande och miljöskadliga ämnen samt farligt avfall. Lagring kommer 
att ske säkert, i invallade utrymmen och hela verksamhetsområdet är asfalterat. Spill kan förekomma 
vid hantering och lossning. Sammantaget bedöms risken för oförutsägbara oljespill inom anläggningen 
vara relativt liten och spill saneras genast det upptäcks. Någon eldningsolja har inte hanterats på 
fastigheten men det finns en mobil pannanläggning på fastigheten och tanken är att den ska komma 
till användning om behov uppstår. Det förvaras dock ingen olja i den tillhörande cisternen ännu. 
Avlopp som kan innehålla olja är försedda med oljeavskiljare och larm. Verksamheten bedrivs på en 
gammal återställd deponi och under asfaltsytan finns ett tätskikt som inte får skadas för att kunna 
behålla sin skyddande verkan.  

Med hänsyn taget till hur hanteringen av avfallet sker på anläggningen samt de skyddsåtgärder som 
vidtagits som t.ex. lämpliga lagerlokaler, täta hanterings- och lagringsytor och rening av dagvatten, 
bedöms sannolikheten för att de farliga ämnena som hanteras ska nå mark och grundvatten och där 
orsaka föroreningsskada som liten.  

Undantag från kravet på upprättande av en statusrapport för verksamhet är enligt 1 kap. 23 § andra 
stycket industriutsläppsförordningen aktuellt i de fall där det endast finns en liten risk att verksamheten 
ska orsaka någon föroreningsskada av mark- och grundvatten inom anläggningen. Med liten risk 
menas att de farliga ämnen som används, produceras eller släpps ut inte riskerar att medföra 
förorening av mark och grundvatten. Risken för att en kemikalie eller ett avfall som hanteras eller 
kommer att hanteras på fastigheten ska kunna påverka mark eller grundvatten bedöms som liten. 
Kristinehamns Värme AB fungerar i dagsläget som en biobränsleanläggning och någon eldningsolja 
förkommer inte på anläggningen. Nuvarande anläggningen är byggd för den här typen av verksamhet 
och anpassad för att minimera påverkan på mark och grundvatten genom t.ex. att förvara kemikalier 
och farligt avfall inomhus och invallade. Planerad verksamhet med hantering av återvinningsbränslen 
kommer ske på ett säkert sätt. Förvaring av obearbetade bränslen kommer att ske på asfalterad yta 
och bearbetade bränslen kommer att lagras inomhus. Risken för att hanteringen ska medföra en 
påverkan på mark eller grundvatten är ringa. Om ett större utsläpp skulle ske kommer det att 
upptäckas och området saneras direkt.  

Under asfaltsytan finns ett tätskikt som skiljer den gamla deponin från dagens verksamhet. Detta skikt 
skyddar även mot kemikalieförorening av mark och grundvatten. Eventuellt förorenat dagvatten 
kommer att samlas upp renas och kontrolleras.  

Mot bakgrund av vad som framkommit vid utredning enligt Steg 1 – 3 enligt Naturvårdsverkets 
vägledning om statusrapporter (rapport 6688) bedöms undantagsregeln i 1 kap. 23 § andra stycket 
industriutsläppsförordningen vara tillämplig i förevarande fall. Steg 1-3 enligt Naturvårdsverkets 
vägledning kommer i sin helhet att biläggas ansökan om nytt tillstånd. 

  

10 KOSTNADS-NYTTOANALYS 

Bolaget har undersökt om planerad förändring omfattas av kraven på att göra en kostnads-nyttoanalys 
enligt Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Förändringen är inte av den 
omfattningen att det utlöser på kravet på att göra en analys. 
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11 PLANERADE UTREDNINGAR 

Vilka utredningar som behöver göras för att kunna utgöra underlag för miljökonsekvensbeskrivningen 
kommer att klarläggas under samrådsprocessen.  

De utredningar som planeras i dagsläget är:  

 Bullerutredning 

 Transportutredning 

 Miljöriskanalys 

12 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska samtliga direkta och indirekta miljökonsekvenser och 
miljöpåverkan som den planerade verksamheten kan medföra redovisas. Detta i syfte att möjliggöra 
en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö. 
Sammanfattningsvis föreslås MKB innehålla:  

 Icke-teknisk sammanfattning av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa 
och miljön  

 Beskrivning av området och verksamheten  

 Den planerade anläggningens förenlighet med gällande översiktsplan, detaljplaner, 
områdesskydd enligt miljöbalken, miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål  

 Alternativ lokalisering och utformning samt nollalternativ  

 Redovisning av behov av material i regionen 

 Redovisning av allmänna intressen, riksintressen, områdesskydd, friluftsliv och rekreation 

 Redovisning av energioptimering/hushållning med naturresurser och avstämning mot en 
hållbar utveckling  

 Redovisning av hantering av kemiska produkter 

 Redovisning av buller  

 Redovisning av markföroreningar i området och risk för förorening av mark samt behov av och 
möjligheter till begränsning av sådan förorening  

 Redovisning av hantering av avfall  

 Bedömning av planerad verksamhets miljöpåverkan avseende respektive aspekt; utsläpp till 
vatten, transporter, energi, råvaror, avfall, utsläpp till luft, verksamhetens klimatpåverkan samt 
sårbarhet för klimatförändringar eller andra yttre händelser samt risk och säkerhet  

 En samlad bedömning av förutsedda miljökonsekvenser av ansökt verksamhet 

 Samrådsredogörelse 

 

 
 

  



 
 

10317906 •  Kristinehamns Värme AB Ansökan om miljötillstånd  | 26   

 

 

 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 8094  
700 08 Örebro  
Besök: Krontorpsgatan 1  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister 
liksom professionella projektörer, konstruktörer och 
projektledare. Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. 
www.wsp.com 


