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Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att överlämna yttrande till Mark- och miljödomstolen enligt ärendets bilaga 1 
 
 
Sammanfattning 
Nämnden konstaterar att förändringen av verksamheten som ansökan omfattar kommer att 
innebära stora fördelar genom minskade utsläpp av framför allt växthusgaser och 
svaveldioxid. Miljökonsekvensbeskrivningen bedöms ge tillräckligt bra bild av sammanlagd 
miljöpåverkan från ansökt verksamhet. Med hänsyn tagen till erfarenheter i tillsynsarbetet och 
avvägningar efter genomgång av villkor och lagkrav mm. tillstyrker nämnden samman-
fattningsvis verksamheten på vald plats under förutsättning att nämndens yrkanden och 
synpunkter beaktas vid prövningen.  
 
Nämnden anser att senaste EU-krav ska vara gällande vid prövning. Det innebär bland annat 
att både års- och månadsmedelvärden ska tas upp i kommande villkor. Nämnden vill 
understryka vikten av att verksamheten planeras så att spårbundna transporter i så stor 
utsträckning som möjligt utnyttjas. Ett yrkande på periodiska besiktningar finns också med i 
yttrandet. Nämnden har föreslagit helt nya villkor för utsläpp till dagvatten som baseras på 
vad Fyrisån bedöms tåla i stället för givna värden. 
 
Det finns resursmässiga fördelar med att den nya pannan nu har utformas som en avfallspanna 
men nämnden ifrågasätter vissa avfallslag och vill att Vattenfall AB (VAB) preciserar och 
förklarar vissa av avfallsslagen som de planerar att använda som bränsle. Nämnden yrkar 
vidare på att samtliga pannor som förbränner avfall ska förses med utrustning för kontinuerlig 
provtagning av dioxiner, furaner och dioxinlika PCB. På grund av oklarheter avseende 
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provtagningsintervall mm, vill nämnden se ett utredningsvillkor för att klargöra 
tidsintervallen för provtagning. Nämnden vill begränsa igångsättningstiden för den nya 
pannan med hänvisning till risk för betydande utsläpp från fossilt bränsle innan idrifttagande.  
 
Nämnden, liksom VAB, vill att villkor i tillståndet främst ska gälla sådant som inte redan är 
reglerat, men efterfrågar fler åtaganden där VAB föreslår en lägre nivå inom intervallet för 
bästa tillgängliga teknik enligt EU (BAT). Den nya pannan ska ha så höga prestanda från 
början så att inte nya kostsamma kompletteringar av anläggningen måste göras kort efter 
idrifttagandet. För befintliga anläggningar anser nämnden att det är tillräckligt att steg för steg 
följa BAT när nya krav kommer ut. Uppsalas problem med höga partikelhalter gör att 
nämnden efterfrågar villkorsförslag med lägre stofthalter.  
 
Ärendet 
Vattenfall AB (VAB) ska ersätta det torveldade kraftvärmeverket (KVV) med en modernare 
och effektmässigt bättre anpassad fastbränslepanna för biobränsle och träavfall mm. Den nya 
pannan som har avsevärt lägre effekt kan därför vara i drift under betydligt längre tid under 
vinterhalvåret än det stora KVV. Tillståndsprövningen av den nya pannan innebär samtidigt 
en omprövning av hela verksamheten.  
 
VAB beskriver ansökan enligt följande. Den nya pannan, som till en början utformas för 
enbart fjärrvärmeproduktion, kommer att uppföras på nuvarande anläggningsområde i 
Boländerna. Alternativa lokaliseringar och tekniska lösningar har utretts. Ångpannan kan i ett 
senare skede kompletteras med en turbin för elgenerering. Verksamheten vid avfalls-
förbränningen kommer att fortgå med oförändrad omfattning.  
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer utsläppen av framförallt 
klimatpåverkande koldioxid och svaveldioxid att minska. Utsläppen till vatten kommer att 
öka något, dock inom gällande gränsvärden.  Konsekvenserna av utsläppen från verksamheten 
uppges vara små och bedöms inte att försvåra uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm.   
Biltransporter till och från anläggningen kommer att öka men bidrar mycket litet till den 
allmänna trafikbelastningen i området. Den nya ångpannan och övrig ny utrustning bidrar 
marginellt till ökad bullerspridning, dock  inom gällande riktvärden. Spridning av buller, lukt 
och damm begränsas genom lämpliga åtgärder i anläggningarna.  
 
Verksamheten strider, enligt MKB, inte mot nationella, regionala eller lokala miljömål. De 
sammantagna konsekvenserna för miljön och människors hälsa bedöms vara svagt positiva i 
förhållande till nollalternativet.  
 
Vattenfalls fjärrvärmeanläggning i Boländerna är en komplex verksamhet med flera ingående 
pannor och energianläggningar som redogörs för i ansökans tekniska beskrivning. De delar i 
anläggningen som har mest betydelse för utsläpp och dess regleringar i lagstiftningen är:  
 
Block 5  Avfallsförbränningsanläggning SFS 2013:252 med ev ytterligare BAT-krav 

p g av omprövningen 
Block 1-4  Lika som ovan. Har tidsbegränsad dispens för kort uppehållstid.  
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Nya VV Avfallsförbränningsanläggning som ska klara BAT i alla delar och även 
SFS 2013:253 

HVC  Stor förbränningsanläggning då endast eldning med biobränslen ska klara 
SFS 2013:252 med ev ytterligare krav BAT 

KVV Stor förbränningsanläggning med motsvarande krav som HVC men efter 
2019 motsvarande krav som Oljepannorna H3-H6 

Oljepannor H3-6 Stor förbränningsanläggning ska klara 2013:252 med ev ytterligare krav 
BAT (Bolandsverket)   

 
Liten ordlista och förklaring förkortningar 
SFS 2013:252  kallas Förordning om stora förbränningsanläggningar, förkortas FSF. 
SFS 2013:253  kallas Förordning om förbränning av avfall och förkortas FFA  
BAT  är förkortningen på Best available technology (eller techniques), bästa 

tillgängliga teknik. Vid prövning av nya verksamheter i Sverige kan vi, vid 
behov, också ställa högre krav, bästa möjliga teknik.  

BREF Best available technology reference document.  Det är EU:s branschvisa 
genomgångar där de bästa anläggningarna utgör referens för den teknik och 
de utsläppsnivåer som EU vill att samtliga anläggningar i EU på sikt ska. 
Vid ny eller omprövning av verksamheter ska man ta hänsyn till BREF för 
den bransch som prövas. När BREF:en är klar beslutas den av EU-
kommissionen, därefter publiceras den. Sedan har verksamheterna 4 år på 
sig att uppnå de utsläppsnivåer som anges i slutsatsen. BAT-slutsatserna 
gäller alltså alla, inte bara vid tillståndsprövningar. BAT-slutsatserna förs 
normalt in som kapitel under Industriutsläppsförordningen 2013:250 (IUF).    

SCR Selective catalytic reduction innebär att NOx reduktion görs tillsammans 
med en katalysator vilket ger mindre restutsläpp och mindre behov av 
insatskemi jämfört med SNCR men är dyrare initialt.  

SNCR Selective non catalytic reduction innebär NOx rening utan katalysator.  
PCDD/F PCDD Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och / PCDF Polyklorerade 

dibensofuraner. Ofta kallas de bara dioxiner och furaner.  
VV Värmeverk 
KVV Kraftvärmeverk 
HVC Befintlig fastbränsleeldad hetvattenpanna 
 
 
För att nämnden ska få en bättre bild av vad ansökan innebär bifogas även Vattenfalls talan i 
ansökan. 
 
 
Miljöförvaltningen 
 
 
 
Lars Wedlin 
tf. miljödirektör 
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Bilagor 
Bilaga 1: Yttrande över Remiss från Mark- och miljödomstolen angående ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och ändrad verksamhet vid Vattenfall AB:s 
anläggningar i Boländerna, Uppsala Kommun, dnr. M 250-17  
Bilaga 2. Vattenfalls talan i ansökan med förslag till villkor  
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 Mark- och miljödomstolen i Nacka 
 
 
 
Yttrande över Remiss från mark- och miljödomstolen angående ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och ändrad verksamhet vid 
Vattenfall AB:s anläggningar i Boländerna, Uppsala Kommun,  
dnr. M 250-17  
 
Allmänna överväganden och synpunkter  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att förändringen av verksamheten kommer att 
innebära stora fördelar genom minskade utsläpp av framför allt växthusgaser och 
svaveldioxid. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) bedöms ge tillräckligt bra bild av 
sammanlagd miljöpåverkan från ansökt verksamhet. Med hänsyn tagen till erfarenheter i 
tillsynsarbetet och avvägningar efter genomgång av villkor och lagkrav mm tillstyrker 
nämnden verksamheten på vald plats under förutsättning att yttrandets yrkanden och 
synpunkter beaktas vid prövningen.  
 
Nämnden har haft svårighet att tolka vilket som är Vattenfall AB:s (VAB) huvudalternativ för 
verksamheten men förstår det som att alternativ A2 (värmeverk med upp till 60% eldning av 
avfall och 40% övriga biobränslen) som är huvudalternativet.  
 
Nämnden anser att VAB kunnat ha fler åtaganden och lagt sig på en lägre nivå inom de 
intervall för bästa möjliga teknik (Best available technology, BAT) som EU anger. I synnerhet 
bör en ny panna ha så höga prestanda som möjligt från början så att inte nya kostsamma 
kompletteringar av anläggningen måste göras kort efter idrifttagandet. För befintliga 
anläggningar anser nämnden att det är tillräckligt att steg för steg följa BAT när nya krav 
kommer ut.  
 
EU:s referensdokument för bästa möjliga teknik (BREF) 
Det har kommit en ny BREF för Avfallsförbränning sedan ansökan utarbetades. Nämnden har 
valt att jämföra med den nya BREF som kom i maj 2017. Den som har använts i ansökan är 
från 2016. Nämnden yrkar på att den senaste BREF ska gälla vid prövningen och att VAB 
därför ska se över villkorsförslag och haltnivåer i övrigt angivna i MKB.   
 
Lokalisering 
Tidigare lokaliseringsutredning resulterade i att grannfastigheten var lämpligast. Skillnaden 
mot den aktuella lokaliseringen är inte stor. Nämnden tar inte ställning till påverkan på 
stadsbilden men konstaterar att byggnaden och skorsten kommer att ligga högre i terrängen än 
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om den förlagts till grannfastigheten som tidigare varit aktuellt. Det finns dock fördelar för 
trafiken som inte behöver köra lika långt ner i Boländerna. Detta samt övrigt som framgår av 
ansökan anser nämnden vara tillräckligt för att visa att platsen är lämplig för ändamålet.  
 
Med ett flertal pannor med tillhörande utrustning i drift bedöms utrymmet för det nya 
värmeverket med tillhörande installationer vara begränsat. Det som nämnden bedömer kunna 
bli problematiskt med ansökt verksamhet är att om många olika avfallsbränslen ska eldas 
kommer det att kräva olika hantering på en relativt begränsad yta. VAB har inte närmare 
angett hur hanteringen av respektive avfallslag ska skötas i praktiken. Nämnden utgår från att 
viss utsortering och kanske annan förbehandling måste göras på plats med risk för damning 
och kanske lukt och buller mm. Skyddsåtgärder för att förhindra detta kan behöva tas fram, 
men nämnden bedömer att det kan göras i samband med tillsyn.   
 
Transporter 
Nämnden förordar att spårbundna transporter ska vara huvudalternativet när det är möjligt. 
Med många olika avfallslag från olika håll kan det naturligtvis i vissa fall vara orimligt men 
för större leveranser från platser där det är möjligt att ordna järnvägstransport ska det väljas. 
Ansökan och MKB är inte tydlig med vilka utsläpp som bytet av bränsle och därmed 
transportslag kan generera. Det är olyckligt om förändringen av verksamheten leder till att 
bränsle till större del behöver transporteras på väg. Lokalt kan en ökad mängd tunga 
transporter innebära olägenheter inte minst på grund av att området redan är hårt trafikerat. 
För Uppsalas del med höga partikelhalter i stadsluften och tidvis besvärlig trafik ska 
spårbunden trafik väljas i första hand och självklart även som ett led i att uppfylla nationella 
miljömål. Det är dock positivt att bägge pannorna för fast biobränsle kommer att matas via 
den nya infarten som minskar trafikbelastningen på Bolandsgatan och risken för olyckor. 
Nämnden anser att VAB tydligare ska redovisa miljökonsekvenserna av förändrade 
transportvägar pga. bytet till biobränsle, samt en handlingsplan för hur ökade utsläpp från 
bränsletransporter till anläggningen ska undvikas. 
 
Igångsättningstid 
Nämnden anser att Mark och miljödomstolen (MMD) ska begränsa igångsättningstiden för 
byggnation för uppförande av nytt värmeverk (VV) men utöka den avseende framtida 
komplettering till kraftvärmeverk (KVV).   
 
Enligt ansökan avser VAB att avveckla torvförbränningen i befintligt kraftvärmeverk redan 
under 2019. Därefter kommer kraftvärmeverket att behöva drivas på olja (EO3). Normalt 
beräknas inte KVV behöva köras annat än som spetsvärme sedan torven avvecklats. Det pågår 
även ett arbete med konvertering till biobränsleeldning i flera av VAB:s oljepannor vilket är 
mycket positivt. Dessa kommer enligt ansökan att användas som i första hand som spetsvärme 
vid stort värmebehov.  För att ersätta kraftvärmeverkets stora effekt som bortfaller under 2019 
kan dessa oljeeldade pannor, förväntas behöva köras mycket vid kall vinter. Beroende på 
väderlek och driftsäkerhet mm kan det finnas ekonomiska fördelar för VAB att förbränna 
fossilt bränsle med stora CO2 utsläpp om inte detta regleras innan nya pannan är klar. 
Nämnden vill att fortsatt drift av KVV regleras så att den endast tillåts som 
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reservpanna/spetspanna då inte tillräcklig kapacitet kan uppnås med bioeldade pannor (HVC, 
konverterade pannor Bolandsverket) tills nya pannan är i drift. 
 
Fortsatt fossil eldning efter 2022 ska enligt uppgift endast utgöras av spetsvärme från övriga 
två pannor på Bolandsverket under en kortare tid. Det behövs ett tydligare resonemang från 
VAB om effektbehov och hur VAB avser lösa bortfall av kapacitet på längre sikt när det 
befintliga kraftvärmeverket har avvecklats. Nämnden vill att VAB närmare redogör för detta 
senast vid huvudförhandlingen.  
 
Nämnden föreslår att igångsättningstiden för den nya pannan begränsas till 5 år från 
lagakraftvunnet beslut. Om problem uppstår med fördröjd detaljplaneprocess eller andra 
tillstånd så ska möjlighet finnas att förlänga tiden. Framtida installation av elproduktion bör 
inte inkluderas i detta utan ska kunna göras även efter lång tid. Ett värmeverk har en livslängd 
på kanske 50 år och fram till halva drifttiden bör en investering kunna vara ekonomiskt 
lönsam.  
 
Elproduktion i samband med ångproduktion  
Nämnden anser att elproduktion bör krävas redan från start i och med att en panna anpassad 
för att generera el är optimerad för det. Nämnden är inte införstådd i hur en sådan optimering 
kan göras vid installation i efterhand. Detta framgår inte heller av ansökan. Nämnden vill att 
VAB redogör för hur VAB kan få en så bra verkningsgrad som möjligt för drift både utan och 
med elproduktion. Detta bör jämföras med en panna som redan från början är tänkt för 
samtidig elproduktion. 
 
Om inte elproduktion krävs från start anser nämnden att VAB årligen i miljörapporten ska 
redogöra för ekonomiska och försörjningsmässiga möjligheter/aspekter av att komplettera 
pannan med elproduktion. Det nya VV som har en betydligt mindre effekt än nuvarande KVV 
kommer att kunna vara i drift under betydligt längre tid under vinterhalvåret. Elförsörjningen 
skulle därmed finnas till hands under stor del av den kalla årstiden. Dessa överväganden har 
inte nämnden tagit närmare ställning till men anser att VAB kontinuerligt ska redogöra för 
behovet efter kontakter med bl. a. Energimyndigheten.  
 
Villkor 
Yrkande villkor periodiska besiktningar 
Vartannat år med rullande schema ska en av anläggningens delar med kringutrustning 
besiktas: HVC, nya VV, Block 1-4, block 5 och Bolandsverket.  
Nämnden anser att VAB ska låta en tredje part besikta värmeanläggningen. Det är av stort 
värde att en branschkunnig besiktningsman ser över anläggningen och lämnar förslag på saker 
som bör åtgärdas. Periodiska besiktningar ger en stor hjälp till både verksamhetsutövare och 
tillsynsmyndighet för att upptäcka systemfel och brister som kan åtgärdas på kort och/eller 
lång sikt.  
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Utsläpp till luft 
Generellt: VAB har generellt valt att presentera det övre värdet i BAT som förslag till villkor 
och kravspecifikation för den nya pannan. Nämnden anser att värden i den lägre delen av 
intervallen i stället ska väljas för nya anläggningar. 
 
Villkor 2 (NOx HVC): Villkor kan strykas om kapaciteten i HVC är över 6 ton/h. 
Förordningen om stora förbränningsanläggningar 2013:252 (FSF) kräver 200 mg/m3 både 
som tim-, dygns- och månadsmedel om kapaciteten är över 6 ton/h men 400 mg/m3 om under 
6 ton/h.  
 
Villkor 3 (Nox nya pannan): Nämnden yrkar på att maxvärdet sätt till 100mg/m3 och helst bör 
sättas lägre. BAT2017 säger att utsläppen får ligga mellan 50-120 mg/m3 på nya pannor. 
Villkoret bör också justeras så att det är dygnsmedel som ska mätas. Nämnden utgår från att 
MMD beslutar om validering ska göras motsvarande det som gäller för 51§ 
Avfallsförbränningsförordningen 2013:253 (FFA).  
 
Villkor 4 (NOx block 1 och 4): BAT 2017 säger max 180 mg/m3 vid SNCR dvs befintlig 
teknik på block 1 och 4, det ska anges som dygnsmedelvärde.  
 
Villkor 5 (NOx Block 5): Intervallet 50-150 mg/ m3 som dygnsmedel gäller enligt BAT2017. 
God förbränning och reduktion med SCR ger möjlighet för VAB att lägga sig på en lägre nivå 
än maxvärdet för BAT. BAT2017 säger att värdet ska vara som dygnsmedelvärde.  
 
Villkor 6 (ammoniak): Av 92 pannor i Naturvårdsverkets genomgång av branchen 2002 hade 
två villkor uttryckt i mg/Nm3. De två hade 10 mg/Nm3 som timmedelvärde i villkor. Nämnden 
anser att nivån åtminstone bör ligga där och yrkar därför på att villkoret sätts till 10 mg/m3. 
HVC har inte någon SCR/SNCR och kan därför behöva ett högre värde.  
 
Villkor 7 (kolmonoxid): 66§ FFA säger mindre än 50 mg/m3 97% av alla dygn. Detta 
bedömer nämnden ska vara tillämpligt. Det innebär att något särskilt villkor inte behövs.  
 
Övrigt utsläpp luft 
Nytt villkor avseende mätning av PCDD/F och dioxinlika PCB  
Nämnden anser att nya pannan redan från start ska förses med utrustning för kontinuerlig 
provtagning av dioxiner och furaner i enlighet med BAT2017 och Mark- och 
miljööverdomstolens dom i mål M 2274-15. Halten PCDD/F angavs i det målet till maximalt 
0,1 ng/m3 som årsmedel. BAT2017 säger 0,01-0,04 ng/m3 som dygnsmedel (sid 700) för ny 
panna och max 0,06 för befintlig.  För dioxinlika PCB anger BAT2017 0,01-0,06 för ny 
panna och max 0,08 för befintlig 
 
Egentligen ska all PCB vara sanerad i byggnader men tillsynsmyndigheten får kontinuerligt in 
nya anmälningar på sanering av PCB som upptäcks vid renoveringar eller rivningar. 
Lagkravet på inventering före renovering/rivning gäller inte heller privatbostäder.  Sannolikt 
finns ett stort mörkertal och det finns anledning att ha en bra kontroll av utsläppen under lång 
tid framöver trots att de största mängderna har sanerats i svenska hyres- kontors och 
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industribyggnader. Det finns även andra källor till PCB i avfallet. Nämnden vill därför i 
enlighet med BAT2017 att krav även införs på mätning av dioxinlika PCB kopplat till kravet 
på mätning av PCDD/F i samtliga pannor som eldar avfall.  
 
Det finns oklarheter i såväl MMÖD:s dom, BAT2017 och i standarden avseende olika 
aspekter på mätningar och mätfrekvens. Nämnden yrkar därför på att mätfrekvens PCDD/F, 
mätningar av dioxinlika PCB och förslag på nivåer och tidsperiod som ska gälla ska utredas. 
Därefter ska slutliga villkor meddelas för PCDD/F och dioxinlika PCB.  
 
Stoft 
 
Uppsala har problem med höga partikelhalter. För stoft vill därför nämnden se ett 
villkorsförslag som ligger i den lägre delen av BAT intervallet. VAB visar i MKB att det inte 
är några problem vid någon av fastbränslepannorna att klara haltkrav långt under övre gräns 
för BAT. Även om Uppsalas problem med partiklar sannolikt till största delen är orsakad av 
trafiken bidrar verksamheten och utsläppsgränserna bör därför sättas så lågt som möjligt. 
Nämnden vill därför att VAB senast vid huvudförhandlingen, återkommer med förslag på 
villkor för stoft för pannorna som ligger lägre än översta nivån i BAT-intervallet.  
 
Problem med stoft kopplat till VAB påverkas även av hur väl städat VAB:s industriområde är. 
VAB har under senaste två eldningssäsongerna ökat insatserna på sopning/renhållning för att 
minimera damning inom och utanför industriområdet. Detta kan upprätthållas och sannolikt 
ytterligare förbättras inom ramen för ordinarie miljötillsyn.    
 
Utsläpp vatten 
Nämnden yrkar på följande förslag till nytt villkor  
Bolaget ska senast ett år efter att tillståndet vunnit laga kraft, kunna samla in dagvattnet även 
från de östra delarna av anläggningsområdet och vid behov ha möjlighet att hålla och 
behandla vattnet innan det släpps till recipient.  
I andra hand yrkar nämnden att få närmare besluta om villkor angående uppfyllandet av 27§ 
FFA men vill i sådant fall att domstolen avgör områdets storlek.      
 
Industriområdets västra del åtgärdas nu med möjlighet till insamling av vatten enligt lagkrav i 
FFA. Ansökan tar inte upp hur hanteringen av dagvattnet från östra delen där nya VV ska 
ligga . Inom ramen för tillsynen har olika alternativ för östra delen diskuterats men har inte 
kommit till sin lösning ännu. Därför vill nämnden att detta villkoras. Lagkrav för detta finns 
för avfallsförbränningsanläggningar (även samförbränning). Nämndens uppfattning är att hela 
området är att betrakta som en avfallsförbränningsanläggning då det är huvudverksamhet. 
Med den panna som planeras bör det inte finnas någon tvekan om att även östra delen 
omfattas av lagkrav enligt FFA.  
 
Villkor 8-10 (utsläpp till vatten): I följande tabell redogör nämnden för förslag till riktvärden 
för utsläpp till dagvatten. VAB kan sedan utifrån dessa värden bestämma vilka värden de kan 
uppnå/måste ha på respektive kondensatrening för att kunna klara utsläppsvärdena innan 
utsläpp sker till dagvattennätet.  
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Nämndens 
förslag 

3VU Gtb (2013:2
53) 

BAT 
2017 

VAB 

Ämne    
  

  
TOC mg/l  20 

 
12 30 10-40  

Kväve (N) mg/l  40 3,5 50 
 

 40** 
Bly (Pb) μg/l  15 15 15 200 20-80 50 
Koppar (Cu) μg/l  40 40 10 500 30-150  
Zink (Zn) μg/l  30 150 30 1500 10-500 300 
Kadmium (Cd) μg/l  0,5 0,5 0,4 50 5-30 3 
Krom (Cr) μg/l  25 25 15 500 20-80 40 
Nickel (Ni) μg/l  30 30 40 500 30-150 40 
Kvicksilver (Hg) μg/l  0,1 0,1 0,05 30 1-10 2 
Suspenderad substans (SS) mg/l 45 

 
25 45    

Arsenik  μg/ 15   15 150 10-50  
PFAS11 ng/l 230* 

   
  

Tallium µg/l 50   50    
Dioxiner och furaner ng/l 0,3   0,3   
*Värde framtaget av Uppsala kommun baserat på likvärdig risk för samtliga PFAS11 tills 
risker med lika PFAS utretts.  
** NH3/NH4 
 
Nämnden yrkar på att riktvärde vid månatliga provtagningar av utsläpp till dagvattennätet 
efter utjämningsmagasin ska gälla den kolumn som heter nämnden i ovanstående tabell. 
Totala mängden NH3/NH4 mätt som totalkväve får inte överstiga 7 ton årligen.  
Nämndens förslag är i huvudsak baserat på stockholmsregionens (3VU) och Göteborgs (Gtb) 
riktvärden. Övriga jämförelsevärden är Avfallsförbränningsförordningen 2013:253 samt 
VAB:s förslag i ansökan.   
 
Enligt uppgifter från vattenvårdsförbundet är ökningen i totalkvävehalt uppströms/nedströms 
Uppsala Klastorp/Flottsund mellan 200-300 ton/år som av förbundet tillskrivs som tillskott 
från staden. En del kommer också från jordbruksmarker öster om staden via Samnan varför 
stadens bidrag kan bedömas vara kring 200 ton. Om VAB tillåts släppa upp till 40 mg/l så blir 
deras bidrag >11 ton vilket är mer än 5% av stadens sammanlagda bidrag till ökningen 
upp/nedströms. Detta baseras på utsläppsmängder enligt uppgifter i MKB. VAB räknar med 
en fördubbling av kväveutsläppen efter nya VV i drift (5,8 jmf med 2,9 ton). Nämnden menar 
att VAB:s bidrag till stadens utsläpp av kväve kan bli betydande om inte ett tak sätts för totala 
årsutsläppet. Nämnden vill även begränsa utsläppen av kväve från VAB på grund av att 
kvävet föreligger som ammonium och fri ammoniak. Fri ammoniak (NH3) är mycket giftig 
för fisk och andelen fri ammoniak ökar med ökat pH. Enligt uppgift från Vattenvårdförbundet 
ligger pH i vattnet vid Flottsundsbron kring 7,5 dvs vid pH där andelen ammoniak börjar öka 
i förhållande till ammoniumhalten. Nämnden anser därför att det är viktigt att begränsa 
utsläppen så långt möjligt trots att upphovet har ett gott uppsåt dvs reduktion av NOx vid 
förbränningen.  Det kommer även att ske utsläpp av ammoniak till luft från NOx reningen. 
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Buller 
Nämnden tillstyrker VAB:s förslag om bullervillkor när verksamheten är i drift. Nämnden har 
inte under de senaste åren fått in några klagomål på buller från verksamheten och finner 
därför inte att det finns anledning till någon skärpning jämfört med det förslag VAB har i 
ansökan. Om högre värden tillåts under byggperioden är det viktig att denna begränsas i tid, 
se ovanstående yrkande till att begränsa igångsättningstiden.  
 
Övrigt (villkor 13-18) 
Villkor 13-14 (avfallsslag): nämnden ifrågasätter vissa avfallslag och vill att VAB preciserar 
och förklarar vissa avfallsslag i bilagorna 2.1 och 2.2 över avfall enligt följande. 
Bilaga 2.1: Nämnden yrkar på att VAB redogör för och motiverar skillnader jämfört med 
gällande lista i gällande tillstånd.  
Bilaga 2.2: Nämnden ifrågasätter följande avfallsslag 

 
Avfallskod  Avfallsslag Nämndens fråga 
03.03.05 Avfall från avsvärtning av returpapper  Finns behov och värmevärde?  

 
10.01.26 Avfall från kylvattenbehandling Finns behov och värmevärde 

och vad avses?  
 

17.02.04 Glas, plast och trä förorenade med farliga 
ämnen 

Är det nödvändigt att ha med? 
 

19.08.02 Avfall från sandfång Finns behov och värmevärde?  
 

19.08.08 Tungmetallhaltigt avfall från membransystem Finns behov, var uppstår det 
avfallet, finns tillräckligt 
värmevärde? 

19.12.06 Trä som innehåller farliga ämnen från 
mekanisk behandling av avfall 

Finns behov att elda ex vis 
impregnerat trä? 

20.01.37 Trä som innehåller farliga ämnen  Finns behov och vad är 
skillnaden jmf med 19.12.06? 

 
Nämnden ställer sig tveksam till att ge tillstånd att elda sådant avfall som har lågt värmevärde 
och innehåller farliga ämnen. Förbränningsanläggningen ska inte vara en anläggning där 
avfall värms upp och blandas ut. Ett exempel kan vara avfall från sandfång 19.08.02.  
 
Nämnden vill också att aktuell avfallslista förses med datum för upprättande och vid 
ändringar.  
 
Villkor 16-17 (driftstörningar): Dessa villkor kan strykas då det redan finns bestämmelser i 
FFA och FSF.  
 
Villkor 18 (dispens): nämnden ställer sig frågande till att skriva en dispens som ett villkor. 
Det ska tydligt framgå att det är en dispens enligt 105§ FFA (som också ska meddelas 
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Naturvårdsverket). Nämnden vill också att MMD innan beslut i den frågan av VAB får ta del 
av beslutsunderlaget för dispensen. Dispensen för detta gav nämnden endast tid till och med 
tillståndsprövningen. Dispens för befintlig KVV upphör den när torveldningen upphör. 
Likadant är det med HVC.  
 
Block 1 och 4 är från början på 1980 talet och bättre teknik finns nu. Nämnden bedömer att 
det kommer att dröja många år innan VAB har för avsikt att ersätta de pannorna. Dispens 
behövs därför om de ska kunna fortsätta eldas.  
 
Övergångsbestämmelser  
Villkor 20 b (utsläpp av kolmonoxid): avseende kolmonoxid bedömer nämnden att en möjlig 
väg är att ge VAB dispens enligt 105§ för utsläpp under inkörningstiden. Det är ett problem 
med FFA att det inte finns regler för inkörning i samband med idrifttagning. Nämnden 
kommer att ha förståelse för överskridna begränsningsvärden som görs under tid för 
intrimning av pannan. Däremot kan punkt c strykas för det är samma skrivning som i 
allmänna villkoret för utsläpp till vatten i villkor 9. 
 
Bemyndiganden 

a) Bestämmelser om förorenad mark gäller så länge inte prövningsmyndigheten närmare 
bestämt detta i villkor alternativt om tillvägagångssätt har beskrivits i tillräcklig 
omfattning vilket inte gjorts i föreliggande ansökan. Denna punkt bör således strykas.  

b) Nämnden vill att bemyndigandet kompletteras med att inga nya avfallsslag får 
användas utan föregående samråd med tillsynsmyndigheten och att aktuell avfallslista 
uppdaterats och inskickats till tillsynsmyndigheten.     

 
Tillsynsmyndigheten har rätt att besluta om de förelägganden och förbud som behövs 
avseende förhållanden som inte beskrivits i ansökan så länge det inte står i strid med 
tillståndet och är miljömässigt motiverat, ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. Nämndens 
uppfattning är att det normalt inte behövs något särskilt bemyndigande. Vissa förhållanden 
kan ändå vinna på att förtydligas genom att nämnden ges ett bemyndigande.  Dubbleringar 
jämfört med gällande lagstiftning bör undvikas som t.ex. den om förorenad mark.  
 
Övrigt 
sid 16 Ansökan  
Angående SCR/SNCR resonemang anser nämnden att SCR teknik är att föredra på grund av 
följande skrivning från Naturvårdverket (Förbränningsanläggningar för energiproduktion 
inklusive rökgaskondensering branschfakta Mars 2005) ” SNCR-metoden är enklare och 
billigare att installera än SCR, men har i gengäld lägre verkningsgrad och större 
kemikalieåtgång. Reduktionsgraden ligger runt 30-50 %. Risk finns för en viss mängd 
ammoniakslip. Huvuddelen av icke reagerad ammoniak (slip) avskiljs normalt i fasta 
restprodukter, men en mindre andel släpps ut med rökgasen. Om anläggningen är utrustad 
med rökgaskondensor avskiljs huvuddelen av överskottsammoniaken i denna. Används urea 
finns det dessutom risk för bildning av lustgas (N2O) vid SNCR.”  
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Nämnden är inte närmare insatt i om prestanda för SNCR-tekniken har förbättrats sedan 2005 
eller om VAB kan visa att den tekniken i kombination med en eller flera andra tekniker kan 
göra den jämställd men SCR prestandamässigt. 
 
Angående statusrapport mark och vatten (sid 19 ansökningsdelen) 
Nämnden anser att statusrapporten uppfyller de krav som bör ställas och förordar därför att 
statusrapporten godkänns. I tillsynen har framkommit att VAB har en god kännedom om vilka 
föroreningar som finns redan finns inom arbetsområdet och vilka ämnen i den egna 
verksamheten som kan befaras tillföras mark och grundvatten. Området är en f.d. deponi och 
det har grävts på ett flertal ställen efter föregående markundersökningar. Inför den här 
ansökan och ny bränslehantering för HVC har också markunderökningar utförts. Det som har 
uppmärksammats på senare tid är att PFAS påträffats i markvatten och grundvatten under 
torvplan. Statusrapporten inkluderar nu även angränsande fastigheter och verksamheter. På 
senare tid har, baserat på tidigare utredningar och markanvändningen på platsen, 
platsspecifika riktvärden (PRV) tagits fram och beslutats av nämnden. Dessa PRV revideras 
för närvarande bl.a. så att större hänsyn ska tas till grundvattenskyddet. Nämnden noterar 
också att det finns en bra och tydlig genomgång av nuvarande användning av området. 
Uppföljningar sker enligt kraven i 21 och 22§§ i SFS 2013:250 och rapporteras i 
miljörapporten.   
 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
 
Bengt Fladvad Lars Wedlin 
ordförande  tf. miljödirektör 
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