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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 
Mats Dahlén  2014-08-10 2013-000658- MI 
 
 

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
sammanträde den 27 augusti 

 
 Adressat: 
 Mark och miljödomstolen  
 Box 1104 
 131 26 Nacka Strand 
 
  
Remissvar: Begäran om kompletteringar i mål nr 2868-14, Vattenfall 
AB Värme Uppsala ansökan angående fortsatt och ändrad drift vid 
bolagets anläggningar i Boländerna  
Remiss från Mark och miljödomstolen, dnr. 2868-14. Remisstid: 5 september 
 

Förslag till beslut: 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att översända nedanstående yttrande till Mark- och 
miljödomstolen. 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Urban Wästljung Anna Axelsson 
ordförande  chef för miljökontoret 

 

Sammanfattning 
Vattenfall Värme AB Uppsala  har ansökt om fortsatt och utökad drift för sina anläggningar i 
Boländerna. Mark- och miljödomstolen har förelagt miljö- och hälsoskyddsnämnden att 
lämna besked om handlingarna behöver kompletteras innan kungörelse utfärdas. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden (nämnden) anser att ansökan och MKB behöver kompletteras i vissa 
avseenden. De viktigaste frågorna som nämnden anser behöver kompletteras är varför 
effekten på det nya kraftverket inte går att förutsäga. Det har stor betydelse för framtida 
miljöbelastning beroende på vilka ersättningsbränslen som måste användas i stället om 
effekten blir lägre. För Uppsala viktiga frågor angående dagvatten och damning från 
verksamheten har inte besvaras i tillräcklig omfattning i ansökan.  Stora mängder olja förvaras 
inom skyddsområde för vattentäkt och nämnden anser att Vattenfall Värme AB Uppsala 
(VAB) bör ta ett större ansvar i den frågan. Nämnden önskar också ett större ansvarstagande 
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angående askåterföring till skogen som i ett långtidsperspektiv är nödvändigt för ett uthålligt 
skogsbruk.  Nämnden har också en del synpunkter och frågor på förslag till villkor.  

Bakgrund 
Kraftvärmeverket är över 40 år gammalt och behöver bytas ut, både på grund av ålder men 
även för att kunna använda förnybart bränsle, därför ansöker Vattenfall Värme AB Uppsala 
(VAB) om tillstånd att uppföra ett nytt kraftvärmeverk. Det nya kraftvärmeverket har 
arbetsnamnet ”Carpe Futurum” och är planerat att uppföras i kvarteret Dressinen. 
Tillståndsprövningen omfattar också de befintliga anläggningarna inom kvarteret 
Brännugnen. Reservkraftanläggningen vid Husbyborg och värmepumparna vid reningsverket 
omfattas inte av tillståndsprövningen. 

Yttrande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) bedömer att följande kompletteringar behöver 
göras för att ge en möjlighet till en samlad bild av verksamhetens miljöpåverkan:  
 
1. Alternativ A och B 
VAB skriver att det är osäkert om byte till biobränsle i HVC leder till 100 eller 140 MW effekt. 
Skillnaden har stor betydelse för bland annat oljeförbrukningen. Vid alternativ A är oljebehovet 
drygt 30 % högre (4700 ton/år jämfört med alternativ B 3600 ton/år). Nämnden vill därför ha en 
förklaring till varför effekten inte går att förutsäga.  
 
2. Förklaring till varför VAB väljer att inte utöka ackumulatorkapaciteten 
VAB skriver på flera ställen i ansökan att det skulle vara gynnsamt med ökad 
ackumulatorkapacitet. I MKB sid 11 anges att elbalansen skulle stärkas med ca 0,8 % och 
teoretiskt skulle ca 2 GWh oljebaserad fjärrvärme kunna ersättas med koldioxidneutrala bränslen. 
Även om det inte tillhör de större posterna önskar nämnden en kostnad/nyttoanalys av att öka 
ackumulatorkapaciteten.  
 
3. Sekundärt skydd och maximal förvarad mängd EO3.  
Det är avsevärda mängder bränsle som förvaras utan invallning inom skyddsområde för 
vattentäkt. För att minimera risken för förorening i vattenskyddsområdet bör VAB valla in 
cisternen för EO3. Nämnden vill att VAB åtar sig att inom viss tid valla in cisternen. Cisternen 
rymmer 25 000 m3 men behovet är inte så stort och därför bör den maximala mängden begränsas.  
 
4. Förslag på omhändertagande av dagvatten med tillräcklig kapacitet för 
    förvar av släckvatten.  
Nämnden anser att ansökan inte redovisar åtgärder som motsvarar lagkravet i förordningen 
(2013:253) om förbränning av avfall (AFA). Nämnden vill att VAB redovisar hur kravet i 27 § i 
AFA ska kunna nås. I de förslag som VAB i tillsynen har redovisat för nämnden finns inte 
kapacitet för lagring av varken dagvatten eller släckvatten. I och med att hela verksamheten nu 
prövas anser nämnden att kravet enligt 27 § bör gälla för hela verksamhetsområdet. 
 
5. Åtagande angående askåterföring och lokal försörjning av biobränsle.  
För långsiktig hållbarhet ska askan från biobränsleeldningen i största möjliga utsträckning 
återföras till skogen och bränslet tas från närområdet. Vid långväga transporter och kanske i 
synnerhet vid import minskar möjligheterna att upprätthålla en för skogen hållbar 
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energiproduktion. Till viss del kan restprodukter användas för till exempel anläggningsändamål 
men huvudinriktningen bör vara att återföra askan till skogen. Nämnden önskar att VAB utvecklar 
ansökan i den delen och redovisar i vilken utsträckning askåterföring ska ske och hur stor del av 
bränslet som beräknas kunna tas från närregionen.  
  
6. Tydligt åtagande om andel tågtransporter  
VAB räknar med att 48 % av biobränsletransporterna kommer att ske med tåg (sid 1 Rambölls 
utredning). Varje tågtransport innebär att 24 långtradartransporter kan undvikas. Nämndens 
uppfattning är att tågtransporter ska användas så långt möjligt. VAB bör därför redovisa de 
faktorer som begränsar möjligheterna att öka andelen tågtransporter. Nämnden vill att VAB anger 
en målsättning.  
 
7. Damning och lukt 
Uppsala har problem med stoft i stadsluften. En bidragande orsak kan vara att fordon för med sig 
stoft från avfallshantering, slagg och askhantering ut på vägnätet som sedan kan sprida sig vidare. 
Nämnden vet att VAB inom ramen för egenkontrollen utför diverse åtgärder. Huvuddragen i dessa 
bör redovisas och eventuella ytterligare åtgärder föreslås. 
 
För den nya anläggningen anges i ansökan att åtgärder mot damning kan göras vid behov. 
Nämnden anser att flera källor till damning redan kan identifieras och att skyddsåtgärder ska 
anges på förhand för avlastningsstation tåg, avlastningsstation bil, transportband och askhantering. 
 
VAB anser att biobränslet till nya kraftvärmeverket är så blött att några problem inte kommer att 
uppstå. Sannolikt kommer dock bränslet att ha varierande fukthalter och det kommer att kunna 
ske spill som sedan torkar och mals ner till finare partiklar av fordon och arbetsmaskiner.  
 
Vid block 1 och 4 finns flera inmatningsfickor för avfall med stora portar och VAB anger att 
förbränningsluften tas från dessa utrymmen. Principen för att minska lukten är att 
förbränningsluften strömmar in i portarna och därmed elimineras lukt. VAB har tidigare uppfört 
ett högt nät för att minska vindbyars effekt på draget in genom portarna. Nämnden anser att VAB 
bör utreda om ytterligare åtgärder kan vidtas. Kanske kan t ex portarnas öppningar, med hänsyn 
tagen till tippningens behov, minskas.  
 
Även redan identifierade möjliga källor till lukt vid biobränslehanteringen bör belysas och förslag 
ges till skyddsåtgärder.  
 
8. Bränsleberedning och lagring 
I ansökan anges inte närmare vilka typer av beredning som kan bli aktuella. Nämnden vill att 
VAB redovisar huvudsakliga tänkbara processteg.  
 
VAB anger att lagringskapaciteten för biobränsle kommer att bli tre dygn. Nämnden ser en risk i 
att inte ha tillräcklig lagerhållning vid till exempel dåligt väder vintertid då el eller olja måste 
användas i stället. Samtidigt måste konsekvenser av brand beaktas. Vilka avvägningar har gjorts?  
 
9. Skäl för ny skorsten nya kraftvärmeverket bör anges 
Det har framgått vid samrådsmöten att ledningslängden blir för lång för att ansluta till befintlig 
skorsten men det har inte redovisats i ansökan. Skälen för separat skorsten bör anges i ansökan.  
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10 Kommentarer till villkorsförslag 
Nämnden vill uppmärksamma VAB och Mark- och miljödomstolen på att det nya 
kraftvärmeverket kanske inte kommer att uppnå villkorade halter från dag ett under 
inkörningsperioden. Särskilt svårt är detta mot bakgrund av att förordningen 2013:252 inte 
innehåller några undantag avseende inkörningsperiod.  
 
Villkor 7 
Förslag 15mg/m3 ej ok enligt BREF 2013 (5 mg/m3 för biobränslen och 10 mg/m3 för 
avfallsförbränning).  
 
Villkor 8 
VAB föreslår 300 mg/m3 som dygnsmedelvärde att hållas minst 95 % av årets dygn. 300 mg/m3 
ligger långt över BREF 2013 (80mg/m3). Nämnden önskar en förklaring till att förslaget ligger så 
högt över BREF.  
 
Villkor 10 
Nämnden noterar att VAB föreslår mätning av HCl och HF 2 ggr per år men enligt 57, 61 §§ AFA 
finns ingen dispensmöjlighet. Nämnden menar att det inte går att ge lindrigare villkor än vad 
förordningen kräver.  
 
Villkor 11  
Ammoniakhalten ökar vid hög temperatur och högt pH. Vid pH 9 och 20 grader i vattnet 
föreligger ca 30 % av kvävet som ammoniak. Sommartid då mycket stor andel av utsläppt 
avloppsvatten består av kondensatvatten finns därför risk för fiskdöd. Nämnden vill att VAB 
presenterar ett resonemang kring detta och tänkbara åtgärder om halterna utgör en risk.  
  
Villkor 14 
Av tabell på sidan 16 i MKB framgår att det är stor marginal från förväntade utsläpp till ansökta 
gränsvärden för vissa ämnen. Till exempel förväntas utsläppen av krom till 1 kg per år men VAB 
ansöker om 10 kg. Nämnden anser att VAB bör föreslå gränsvärden med mindre marginal till de 
förväntade utsläppen. Dessutom vill nämnden att gränsvärden föreslås också för arsenik och 
koppar.  
 
11. Miljökvalitetsnorm 
Nämnden vill att VAB redovisar om något s.k. prioriterat ämne (förutom dioxiner som redan 
redovisats) kan påverka miljökvalitetsnorm. Av tabellen på sidan 33 i MKB framgår att utsläppet 
av antimon förväntas svara mot 83 % av transporten i Fyrisån. Nämnden vill att VAB redovisar 
möjligheter att minska detta utsläpp. Det har i tillsyn framkommit att en källa i dagvatten har varit 
förvaring av fluff som nu styrts upp. Eldning av fluff kan dock fortfarande vara en bidragande 
orsak till antimonhalterna i kondensatvattnet. Vilka möjligheter finns att minska halterna? 
 

Bilagor 
1. Ansökan 
2. Miljökonsekvensbeskrivning 
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