








































































































































1 (4) 

 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
  
   

 

 

Postadress: Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 40 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljokontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Marie-Louise Nilsson 

018- 7274337 

2013-05-29 2009-004370- MI 

 

  

 

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 

sammanträde den 19 juni 2013  

 

 Adressat: 

 Nacka tingsrätt 

 Miljödomstolen 

 Box 1104 

 131 26 Nacka 

 

  

  

Yttrande över remiss från mark- och miljödomstolen angående 
Kemwell ABs prövotidsredovisning, Boländerna 12:6 

M 4885-10 

Remisstid: 13 maj, uppskov har beviljats till den 20 juni  

Förslag till beslut: 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att innan slutgiltiga villkor fastställs behöver 

prövotidsredovisningen kompletteras med följande: 

 

 

1. En förklaring till varför de totala utsläppen för 2011/2012 ligger kvar på samma 

nivå som under 2007/2008.    

2. En redovisning av hur utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 %. 

3. En redovisning av risken för bypass med de alternativa reningsteknikerna. 

 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Göran Ågren Anna Axelsson 

2:e vice ordförande  chef för miljökontoret 
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Sammanfattning 

Mark- och miljödomstolen har ålagt Kemwell AB att under en  prövotid utreda 

verksamhetens utsläpp av VOC, möjligheten att vidta åtgärder för att undvika bypass i 

den befintliga katalytiska förbränningsanläggningen och alternativa reningsmetoder. 

Kemwell AB har nu inkommit med prövotidsredovisningen. Miljö- och 

hälsoskyddsnämndens bedömning är att innan slutgiltiga villkor fastställs behöver 

prövotidsredovisningen kompletteras med följande; en förklaring till varför de totala 

utsläppen för 2011/2012 ligger kvar på samma nivå som under 2007/2008, en redovisning 

av hur utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 % samt en redovisning av risken för 

bypass med de alternativa reningsteknikerna. 

 

Bakgrund 

I deldom den 12 oktober 2011 lämnade mark- och miljödomstolen Kemwell AB tillstånd 

till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggning i Boländerna i Uppsala 

kommun. Mark- och miljödomstolen sköt därvid under en prövotid upp avgörandet av 

frågan om villkor för utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC) från den 

farmaceutiska tillverkningen. Mark- och miljödomstolen ålade bolaget att under 

prövotiden utreda utsläppens storlek, möjligheten att vidta åtgärder för att undvika bypass 

i den befintliga katalytiska förbränningsanläggningen och alternativa reningsmetoder 

samt att till domstolen redovisa resultatet av dessa utredningar. Utredningsarbetet har av 

skäl som redovisats tidigare (i ansökan om anstånd med ingivande av 

prövotidsredovisning dnr. 2009-004370) tagit lång tid. En stor del av utredningstiden har 

lagts på felsökning av mätsystemet för VOC och miljöredovisningssystemet där uppmätta 

halter av VOC bearbetas och lagras. Först under september 2012 hade samtliga fel rättats 

till. Bolaget bedömde att tiden fram till årsskiftet 2012/2013 inte var tillräcklig för att 

mäta verkligt utsläpp som ska ligga till grund för slutliga villkor. Kemwell AB fick därför 

förlängning av prövotiden med ett kvartal.    

Kemwell AB har nu inkommit med prövotidsredovisningen. 

 

 

Kemwell AB har tillstånd till produktion av 1000 ton/år av farmaceutiska produkter. 

Nuvarande produktion är ca 500 ton/år varav ca 70 % utgörs av dragerade tabletter. 

Drageringen sker i två dragergrytor vilka består av en roterande trumma där tabletterna 

tumlar runt samtidigt som dragerlösningen sprutas in i trumman. Dragerlösningen består 

bl.a. av lösningsmedlen etanol och aceton. Dragergrytorna hålls upphettade under 

dragering vilket gör att lösningsmedlet avdunstar så att övriga tillsatser slutligen bildar ett 

skal kring tabletten. För att reducera utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i det 

här fallet etanol och aceton från drageringen leds avluftningen från dragergrytorna till 

förbränningsanläggningen. Mätningar av VOC på in- och utgående luftström görs 

kontinuerligt med flamjonisationsdetektor (FID). Under 2010 installerades ett nytt 

mätsystem inkl. nya FIDar samt ett miljöövervakningssystem (MRS). Via MRS går att 

avläsa aktuellt utsläpp, reduktionsgrader, vilka av dragergrytorna som är i drift, om 

dragering pågår eller om förbränningsanläggningen är i bypass-läge. I samband med 

installationen av nytt mätsystem uppmärksammades att utsläpp via bypass stod för en 

relativt stor del av det totala utsläppet.   
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Med dagens produktionsförhållanden (tre skift) kan ca 400 ton/år dragéer tillverkas. 

Genom att öka drifttiden till fem skift kan produktionen av dragéer ökas till 500 ton/år. 

Om produktionen ska ökas ytterligare måste ny produktionsutrustning investeras. Idag 

finns två dragergrytor en stor gryta och en liten gryta. Med två stora grytor kan 

produktionen ökas till 700 ton dragéer per år (70 % av 1000 ton farmaceutiska 

produkter/år). Med två grytor i drift belastas luftreningen idag med drygt 100 kg 

lösningsmedel/timme, vilket är i nivå med maxkapacitet för förbränningsanläggningen. 

Med två stora grytor ökar belastningen till ca 150 kg/timme. Detta innebär att 

reningsanläggningen måste kompletteras eller bytas ut om företaget väljer att investera i 

ny större produktionsutrustning. 

 

Bedömning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att innan slutgiltiga villkor fastställs behöver 

följande synpunkter beaktas. 

 

Utsläpp av VOC under prövotiden 

Flera justeringar och förbättringar av MRS, förbränningsanläggningen samt mätsystemet 

(FID) har gjorts. Vilka justeringarna är framgår under avsnitt 6 i Prövotidsredovisningen 

(Bilaga 1). Först under september 2012 hade samtliga felkällor rättats till. Historiska data 

har dock justerats för samtliga felkällor. Det totala utsläppet av VOC under åren 2011 och 

2012  var 21,4 ton respektive 14 ton. Reningsgraden låg under 2011 och 2012 på 94 % 

respektive 96 %. I ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet framgår att det 

totala utsläppet av VOC under åren 2007 och 2008 var 14 respektive 23 ton. 

Produktionsnivån låg under 2007/2008 på ca 500 ton/år dvs på samma nivå som under 

2011/2012. Mot bakgrund av att utsläppen orsakade av bypass minskat från 0-6 

ton/månad till 0-2 ton/månad anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är 

anmärkningsvärt att de totala utsläppen under 2011/2012 ligger kvar på samma nivå som 

under 2007/2008. Miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning är att 

prövotidsredovisningen behöver kompletteras med en förklaring till varför de totala 

utsläppen för 2011/2012 ligger kvar på samma nivå som under 2007/2008.    

 

Möjligheter att undvika bypass   

Styrsytemet för förbränningsanläggningen är programmerat så att ett antal driftsituationer 

som skulle kunna innebära risk för människa eller utrustningen automatiskt leder till att 

anläggningen läggs över i bypass. Bypass innebär att luftströmmen in till 

förbränningsanläggningen leds om direkt till atmosfären. Inom utredningen har man gjort 

en genomgång av vilka åtgärder som redan genomförts samt gjort en systematisk 

genomgång av hela anläggningen för att identifiera händelser som skulle kunna leda till 

bypass och vilka möjligheter som finns för att minska risken för detta. Detta har resulterat 

i att flera åtgärder vidtagits bl.a. har flera nya rutiner införts. Tidigare utgjorde utsläpp via 

bypass mellan 0-6 ton/månad av det totala utsläppet. Efter att åtgärder vidtagits har 

mängderna begränsats till mellan 0-2 ton/månad. Under 2012 motsvarar utsläpp via 

bypass 2 % av tillförd mängd lösningsmedel. I prövotidsredovisningen (Bilaga 1) görs 

bedömningen att framtida utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 % av tillförd 

mängd lösningsmedel. Det framgår dock inte i redovisningen vilka åtgärder som ska 

vidtas för att utsläpp via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 %. Det påverkar jämförelsen 
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med alternativa tekniker att beräkning av specifika reningskostnader görs utifrån att 

utsläpp via bypass kan sänkas till 1-1,5 %. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömning 

är att prövotidsredovisningen behöver kompletteras med en redovisning av hur utsläpp 

via bypass ska kunna sänkas till 1-1,5 %. 

 

Alternativa reningstekniker 

I utredningen (Bilaga 1) konstateras att den befintliga reningsutrustningen ursprungligen 

installerades för att omhänderta lösningsmedel från en annan typ av process jämfört med 

dagens. Detta har inneburit att reningsanläggningen har utsatts för högre 

lösningsmedelshalter än den ursprungligen var designad för. Detta har medfört incidenter 

med förhöjd temperatur som bidragit till ökad bypass samt att katalysatorn förbrukats 

snabbare. För att värdera de tekniska och ekonomiska konsekvernserna av byte av 

befintlig reningsanläggning mot en ny bättre anpassad för nuvarande produktionsprocess 

har anbud inhämtats från en handfull leverantörer. I redovisningen framgår inte risken för 

bypass med de alternativa teknikerna. För att bedöma de olika reningsalternativen anser 

miljö- och hälsoskyddsnämnden att risken för bypass med de alternativa 

reningsteknikerna behöver redovisas.   

 

I ärendet har samråd skett med miljö- och hälsoskyddsinspektör Karolina Johansson.  

 

 

 

Bilagor 

1. Kemwell AB, Prövotidsredovisning, Åtgärder för att minska utsläpp av VOC samt 

förslag till slutliga villkor 
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 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
  
   

 

 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljokontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Marie-Louise Nilsson 

018- 7274337 

2013-11-26 2009-004370- MI 

 

 

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 

sammanträde den 11 december 2013  

 

 Adressat: 

 Nacka tingsrätt 

 Miljödomstolen 

 Box 1104 

 131 26 Nacka 

  

  

Yttrande över remiss från mark- och miljödomstolen angående 
Kemwell ABs prövotidsredovisning, Boländerna 12:6 

M 4885-10 

Remisstid: 7 november, uppskov har beviljats till den 12 december 2013  

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Kemwell ABs prövotidsredovisning samt bolagets 

förslag till slutliga villkor under förutsättning att följande punkter beaktas:  

 

1. Utsläpp av VOC får inte överstiga 23 ton/år. 

2. Från och med år 2019 eller om ny produktionsutrustning installeras eller om 

produktionen av dragerade tabletter överstiger 500 ton/år ska villkoret om utsläpp av 

VOC omprövas.  

3. Utsläpp av VOC ska kontrolleras genom kontinuerlig mätning av utgående mängd 

från reningsanläggningen samt beräkning av utsläppta mängder i bypass. 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

Urban Wästljung Anna Axelsson 

ordförande  chef för miljökontoret 

 

Sammanfattning 
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Kemwell AB har inkommit med en prövotidsredovisning som omfattar utredning av VOC 

utsläppens storlek, möjligheten att vidta åtgärder för att undvika bypass i den befintliga 

katalytiska förbränningsanläggningen och alternativa reningsmetoder för VOC. Bolaget har 

även redovisat förslag till slutliga villkor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker 

Kemwell ABs prövotidsredovisning samt bolagets föreslagna begränsningsvärde för utsläpp 

av VOC. Från och med år 2019 eller om ny  produktionsutrustning används eller om 

produktionen av dragerade produkter överstiger 500 ton/år ska villkoret omprövas. Utsläppet 

ska kontrolleras genom kontinuerlig mätning av utgående mängd från reningsanläggningen 

samt beräkning av utsläppta mängder i bypass. 

Bakgrund 

I deldom den 12 oktober 2011 lämnade mark- och miljödomstolen Kemwell AB tillstånd till 

fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets anläggning i Boländerna i Uppsala kommun. 

Mark- och miljödomstolen sköt därvid under en prövotid upp avgörandet om villkor för 

utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC) från den farmaceutiska tillverkningen. 

Mark- och miljödomstolen ålade bolaget att under prövotiden utreda utsläppens storlek, 

möjligheten att vidta åtgärder för att undvika bypass i den befintliga katalytiska 

förbränningsanläggningen och alternativa reningsmetoder samt att till domstolen redovisa 

resultatet av dessa utredningar. Kemwell AB ålades även att redovisa förslag till slutliga 

villkor. Kemwell AB inkom med prövotidsredovisningen under våren 2013 (Bilaga 1). Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden bedömde att prövotidsredovisningen behövde kompletteras (Bilaga 

2). Den 17 september 2013 inkom bolaget med de efterfrågade kompletteringarna. 

Kompletteringarna redovisas i ett PM där svaren till respektive myndighet sammanställts 

(Bilaga 3).  

Bedömning 

Utsläpp av VOC under prövotiden 

Flera justeringar och förbättringar av förbränningsanläggningen, mätsystemet (FID) och 

miljöövervakningssystemet (MRS) har gjorts. Vilka justeringarna är framgår under avsnitt 6 i 

Prövotidsredovisningen (Bilaga 1). Först under september 2012 hade samtliga felkällor rättats 

till. Historiska data har dock justerats för samtliga felkällor. Det totala utsläppet av VOC 

under åren 2011 och 2012 var 21,4 ton respektive 14 ton. Reningsgraden låg under 2011 och 

2012 på 94 % respektive 96 %. Produktionsnivån under åren 2011-2012 låg på 400 dragerade 

produkter, vilket motsvarar dagens produktionsnivå. Genom att öka drifttiden  kan 

produktionen av dragéer ökas till 500 ton/år med befintlig reningsanläggning. Kemwell AB 

har i prövotidsredovisningen redovisat den beräknade utsläppsnivån av VOC vid 500 ton/år 

till 19,5 ton. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bolagets redovisningar av VOC är ett 

tillräckligt underlag för beslut om slutgiltiga villkor.  

 

Möjligheter att undvika bypass   

Styrsystemet för förbränningsanläggningen är programmerat så att ett antal driftsituationer 

som skulle kunna innebära risk för människa eller utrustningen automatiskt leder till att 

anläggningen läggs över i bypass. Bypass innebär att luftströmmen in till förbrännings-

anläggningen leds om direkt till atmosfären. Inom prövotiden har man gjort en genomgång av 

vilka åtgärder som redan genomförts samt gjort en systematisk genomgång av hela 

anläggningen för att identifiera händelser som skulle kunna leda till bypass och vilka 
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möjligheter som finns för att minska risken för detta. Detta har resulterat i att flera åtgärder 

vidtagits bl.a. har flera nya rutiner införts. Tidigare utgjorde utsläpp via bypass mellan 0-6 

ton/månad av det totala utsläppet. Efter att åtgärder vidtagits har mängderna begränsats till 

mellan 0-2 ton/månad. Under 2012 motsvarar utsläpp via bypass 2 % av tillförd mängd 

lösningsmedel. I kompletteringen (Bilaga 3) redovisas att det sedan hösten 2012 finns en ny 

rutin som innebär att operatörer alltid kontrollerar om förbränningsanläggningen är i drift 

innan en ny batch startas. Tidigare har operatörerna varit beroende av ett antal larmsignaler 

som inte alltid fungerat. Erfarenheterna från ett halvårs drift med den nya rutinen visar att 

utsläpp via bypass kan sänkas till 1-1,5 %. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därmed att 

bolaget utrett och vidtagit åtgärder för att undvika bypass i den befintliga katalytiska 

förbränningsanläggningen. 

 

Alternativa reningstekniker 

I utredningen (Bilaga 1) konstateras att den befintliga reningsutrustningen ursprungligen 

installerades för att omhänderta lösningsmedel från en annan typ av process än dagens. Detta 

har inneburit att reningsanläggningen har utsatts för högre lösningsmedelshalter än den 

ursprungligen var designad för. Detta har medfört incidenter med förhöjd temperatur som 

bidragit till ökad bypass samt att katalysatorn förbrukats snabbare. För att värdera de tekniska 

och ekonomiska konsekvenserna av byte av befintlig reningsanläggning mot en ny bättre 

anpassad för nuvarande produktionsprocess har anbud inhämtats från en handfull leverantörer. 

I utredningen har investeringskostnader, driftkostnader samt marginalkostnad för att avskilja 

ytterligare mängder lösningsmedel med alternativ reningsteknik redovisats. Utredningen visar 

att kostnaderna för att införa ny reningsteknik för VOC är skäliga vid en produktion > 500 

ton/år samt vid installation av ny produktionsutrusting. I kompletteringen (Bilaga 3) anger 

bolaget att de har initierat en ekonomisk värdering av att flytta produktionen av farmaceutiska 

produkter från Boländerna till Fyrislund och att en sådan flytt skulle kunna bli aktuell inom en 

femårsperiod. Kemwell AB har sedan ett par år farmaceutisk tillverkning i Fyrislund och har 

dessutom flyttat bl.a. all administration dit. Verksamheten ser det som en fördel att samla en 

så stor del av verksamheten som möjligt där. Kemwell AB beskriver i kompletteringen 

situationen som kontraktstillverkare som speciell, där de inte kan råda över kontraktsvolymer 

och därmed produktionsutveckling. Det framgår också att bolaget bedömer marknadsläget 

som osäkert. Bolaget menar att den osäkerhet som råder om framtiden gör att det är svårt att 

motivera en investering i ny reningsteknik om en flytt är nära förestående. Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden delar den bedömningen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bolaget utrett och redovisat alternativa 

reningstekniker. 

 

Förslag till slutliga villkor 

I utredningen (Bilaga 1) har Kemwell föreslagit att utsläppet av VOC från den farmaceutiska 

produktionen inte får överskrida 23 ton/år. Bolaget föreslår att utsläppet ska kontrolleras 

genom kontinuerlig mätning av utgående mängd från reningsanläggningen samt beräkning av 

utsläppta mängder i bypass. Kemwell AB har i utredningen redovisat att om produktionen ska 

ökas till mer än 500 ton/år måste ny större produktionsutrustning investeras. Det framgår 

också att en större produktionsutrustning innebär att reningsanläggningen måste kompletteras 

eller bytas ut. Den osäkerhet som råder om framtiden gör att det inte går att formulera villkor 

utifrån att en flytt kommer till stånd eller att produktionen överstiger 500 ton/år eller att en ny 
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produktionsutrustning installeras. Kemwell AB anger att en eventuell flytt kan bli aktuell 

inom en femårsperiod. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är möjligt att utforma 

villkoren så att hänsyn tas till en eventuell flytt. Bolaget ges då möjlighet att under en fem år  

driva verksamheten med befintlig reningsutrustning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden stöder 

bolagets föreslagna begränsningsvärde på 23 ton/år. Från och med år 2019 eller om ny  

produktionsutrustning används eller om produktionen av dragerade produkter överstiger 500 

ton/år ska villkoret omprövas.  

 

Bilagor 

1. Kemwell AB, Prövotidsredovisning, Åtgärder för att minska utsläpp av VOC samt 

förslag till slutliga villkor 

2. Yttrande över remiss från mark- och miljödomstolen angående Kemwell ABs 

prövotidsredovisning, Boländerna 12:6 

3. PM Komplettering av prövotidsredovisning avseende utsläpp av VOC till luft   
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