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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  

 

 Datum Diarienummer 
 2014-08-11 2013-006298- MI 

 
 
Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
sammanträde den 27 augusti 2014 

  
 Adressat: 
 Vattenfall AB Värme Uppsala 
 att. Elin Vestman 
 753 82 UPPSALA 
 
  
Dispens för kort återstående livstid för kraftvärmeverket, 
Boländerna 13:2 
 
Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna Vattenfall AB Värme Uppsala (VAB) dispens 
för att driva befintligt kraftvärmeverk enligt följande villkor:  
 

1. Under dispensperioden ska villkor i befintliga tillstånd, föreskrifter och beslut gälla. Med 
föreskrifter avses främst Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:26 om utsläpp av 
svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en tillförd effekt 
på 50 MW eller mer. 

 
2. Dispensen gäller som längst till och med 31 december 2020.  

 
3. Antalet drifttimmar från och med 1 januari 2016 till och med 31 december 2020 får inte 

överskrida 17500 timmar.  
 

4. Kraftvärmeverket ska uppfylla de strängare kraven i SFS 2013:252 från och med att 
dispenstiden löpt ut eller antalet drifttimmar konsumerats.  

 
5. Enligt 86 § FSF ska VAB senast den 31 mars med början 2017 lämna uppgifter om hur 

många drifttimmar som utnyttjats sedan 1 januari 2016 till tillsynsmyndigheten. Detta 
görs lämpligen i samband med den årliga miljörapporten för anläggningarna på 
Boländerna.  

 
Beslutet är fattat med stöd av 84 § förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar. 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Urban Wästljung Anna Axelsson 
ordförande  chef för miljökontoret 
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Sammanfattning 
Kraftvärmeverket kommer efter den 1 januari 2016 att få svårt att klara gränsvärdet för 
svaveldioxid i den nya förordningen. Kraftvärmeverket ska ersättas med ett nytt under år 
2018. Det nya kraftvärmeverket kommer att använda sig av modern teknik och nya 
reningsmetoder. Att investera i utökad svavelrening för den relativt korta återstående driftiden 
anser Vattenfall AB Värme Uppsala (VAB) inte vara rimligt. Därför ansökte VAB i december 
2013 om dispens från bestämmelserna i den nya förordningen. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden bedömer att kostnaden för att sänka utgående halter avseende 
svaveldioxid inte uppväger miljönyttan under den relativt korta drifttid som återstår för 
kraftvärmeverket. Därför medges med stöd av 84 § SFS 2013:252 dispens från de strängare 
kraven som börjar gälla från och med 1 januari 2016. Dispensen gäller från den 1 januari 2016 
till och med 31 december 2020 och maximalt under 17 500 driftstimmar. Dispenstiden har 
utökats till 2020 med tanke på eventuella förseningar och provdrift. Vattenfall AB Värme 
Uppsala ska årligen redovisa hur många drifttimmar som tagits i anspråk. 

Bakgrund 
En ny förordning trädde 2013 i kraft för stora förbränningsanläggningar, förordning 
(2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF). Förordningen medger i 84 § dispens-
möjlighet för anläggningar med kort återstående livstid. Vattenfall AB Värme Uppsala (VAB) 
kommer att uppföra ett nytt kraftvärmeverk och vill därför ha dispens för att kunna driva det 
gamla verket utan kostsamma investeringar i ytterligare rening fram till dess att det nya är i 
drift. Dispensen inlämnades före den 1 januari 2014 i enlighet med reglerna i FSF. Miljö och 
hällsoskyddsnämnden (nämnden) måste före utgången av september 2014 fatta beslut om 
dispens. 

Bedömning 
Yttranden 
Dispensansökan har lämnats till länsstyrelsen Uppsala län för kännedom och eventuella 
synpunkter. Inga synpunkter har inkommit från länsstyrelsen.  
 
Bedömning skälighet 
Nämnden bedömer att det befintliga kraftvärmeverket och dess organisation uppfyller de krav 
som miljöbalken (MB) i hänsynsreglerna i 2 kap 2-5§§ ställer avseende kunskapsnivå, 
skyddsåtgärder och teknik. Kraftvärmeverket sattes i drift 1973 och har därefter förbättrats 
med avseende på utsläpp i olika omgångar. Kraftvärmeverket har därför idag relativt bra 
rening av utgående rökgaser. När det gäller svavelreningen når dock kraftvärmeverket inte 
upp till kravnivån i FSF. Det skulle vara möjligt att minska utsläppen ytterligare, men ett nytt 
kraftvärmeverk som utnyttjar bästa tillgängliga teknik, kommer redan inom några år att ersätta 
det gamla verket. Bedömningen är därför, med hänvisning till 2 kap 7§ MB, att de kostsamma 
investeringar som skulle krävas för att ytterligare minska utsläppen under en relativt kort 
tidsperiod, inte står i proportion till miljönyttan.  
 
VAB har i ansökan angivit att de vill kunna driva befintlig anläggning till 1 januari 2021. 
VAB har räknat med maximalt utnyttjande av kraftvärmeverket under den driftperioden och 
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antalet drifttimmar blir därför upp till 17500. Avsikten är visserligen att ta det nya 
kraftvärmeverket i drift redan under 2018 men nämnden anser att det är rimligt att ge 
utrymme för en marginal för oförutsedda förseningar och en inkörningsperiod för det nya 
kraftvärmeverket. VAB har ansökt om maximalt antal timmar som är möjligt att ge dispens 
för. Normalt drivs inte kraftvärmeverket så intensivt men VAB menar att det behövs marginal 
för extremt kalla vintrar. Kalla vintrar måste kraftvärmeverket användas fullt ut.  
 
VAB har sökt dispens främst på grund av att det kommer att bli svårt att klara 
svaveldioxidkraven i nya förordningen. För kväve, stoft och kolmonoxid har inte VAB angett 
att de har särskilt behov av att få dispens men nämnden anser inte att behov föreligger för att 
ge strängare villkor än de som för närvarande gäller för verksamheten. Dispens medges därför 
även för kväve, stoft och kolmonoxid.  
 
 
I ärendet har samråd skett med  
Ann Wendel, Alexandra Edengren och Hannes Widmark 

Bilagor 
1. Delgivningskvitto  
2. Ansökan med kompletteringar 

 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län, men 
det ska sändas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 Uppsala. 
 
Ange vilket beslut som överklagas genom att ange diarienummer eller beskriv i korthet vad 
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring som önskas.  
Överklagandet bör vara underskrivet med namnteckning. Namn, postadress samt 
personnummer på den som överklagar bör också anges. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag ni 
fick del av beslutet.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden sänder överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning, 
om nämnden själv inte omprövar beslutet på det sätt som begärts. 
 
----------------------------- 
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