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2. Inledning  

LÄSANVISNING 

Ändringar för version 2 av samrådsunderlaget är markerade med ett streck i den vänstra marginalen. 

2.1 Bakgrund och syfte 
Östervångsverket i Trelleborg ägs av Adven Energilösningar AB (bolaget) och är ett fjärrvärmeverk 

som sedan 2009 försett fastigheter i Trelleborg tätort med fjärrvärme. Östervångsverket tillhörde 

tidigare det kommunägda bolaget Trelleborg Energi AB (tidigare Trelleborg Fjärrvärme AB). 

Östervångsverket förvärvades av Adven Energilösningar AB under 2021. Advenkoncernen 

tillhandahåller vatten- och energitjänster till både industrier och fastigheter runt om i Nordeuropa.  

Östervångsverket är beläget på fastigheten Östervång 2:77. Verksamheten är i dag inte 

tillståndspliktig och omfattas inte av tillstånd enligt miljöbalken. Verksamheten är 

anmälningspliktig och bedrivs enligt de beslut och förelägganden som anges nedan: 

• Beslut om föreläggande beträffande byggande av ny fjärrvärmecentral på fastigheten 

Trelleborg Östervång 2:29 (alt 2:64) i Trelleborgs kommun (dnr 217/2005) meddelades av 

miljönämnden i Trelleborgs kommun 12 maj 2005.  

• Beslut om föreläggande beträffande utbyggnad av befintlig fjärrvärmecentral på 

fastigheten Östervång 2:76 i Trelleborgs kommun (dnr 783/2008) meddelades av 

miljönämnden i Trelleborgs kommun 23 september 2008. 

• Delegationsbeslut gällande föreläggande till Trelleborgs fjärrvärme AB om 

försiktighetsmått på fastigheten Östervång 2:77 i Trelleborgs kommun (dnr MH-2020-

1225) meddelades av samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun 4 juni 2020. 

Beslutet omfattar föreläggande om försiktighetsmått för den anmälda verksamheten 

avseende anläggning för förbränning till fjärrvärme med en total tillförd effekt av högst 

20 MW, verksamhetskod 40.60 enligt miljöprövningsförordningen.  

 

Inom anläggningen finns två fastbränslepannor (ÖV1 och ÖV2) inklusive rökgaskondensering, samt 

tre oljepannor (ÖV OP2, ÖV OP3 och en effektreserv ER1). Östervång 1 driftsattes år 2006. Pannan 

är en fastbränslepanna där löv- och barrträdsflis, som till största del består av GROT och stamved, 

utgör huvudbränsle. Hösten 2009 driftsattes även ÖV2 där fastbränslepannans huvudbränsle 

utgörs av GROT och stamved.  

Det finns ett behov av att expandera verksamheten på Östervångsverket. För att tillgodose ett ökat 

behov av fjärrvärme i Trelleborg samt kunna möta fluktuationer på bränslemarknaden har bolaget 

nu för avsikt att ansöka om tillstånd för verksamheten på Östervångsverket. Enligt prognoser för 

framtida energibehov behöver fjärrvärmeproduktionen för ett normalår öka från cirka 90 GWh till 

130 GWh, se Figur 2.1. 
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Figur 2.1. Prognos över framtida energibehovet i Trelleborg. Källa: Adven AB 2022-03-09. 

Den ansökta verksamheten bidrar även till att möjliggöra en fossilfri omställning av fjärrvärmen i 

Trelleborg, vilket är i linje med det huvudmål som uttrycks i utställningshandlingen till Trelleborgs 

fördjupade översiktsplan för 2035. Huvudmålet är att energisystemet ska vara fossilfritt till år 2040. 

För detta ändamål kommer bolaget att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt drift av 

befintliga produktionsenheter med nytt bränsle (returträ utan ytbehandling) för ÖV1 och ÖV2, 

tillägg av bioolja för oljepanna 1 och 2 samt uppförande och drift av en ny 

avfallsförbränningsanläggning. Vidare kommer en biooljepanna att omplaceras från reningsverket 

på Sjöviksvägen 6 i Trelleborg till Östervångsverket, vilket kommer att omfattas av ansökan. Även 

bortkylning av överskottsvärme kommer att behövas. Planerade förändringar är således i 

huvudsak en utökning av bränslefraktioner för befintliga pannor, uppförande och drift av ny 

förbränningsenhet med tillstånd att förbränna avfall samt flytt av en befintlig biooljepanna. 

Avfallspannan planeras att försörjas med icke farligt avfall och farligt avfall.  

Den befintliga verksamheten vid Östervångsverket är i dag anmälningspliktig. Planerade 

förändringar är dock tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Följande verksamhetskoder enligt 

miljöprövningsförordningen (2013:251) aktualiseras för den ansökta verksamheten.  

• ÖV1 och ÖV2: Verksamhetskod 90.220 enligt 29 kap. 15 § med tillståndsplikt B 

(samförbränning av avfallsklassade träbränslen).  

• Oljepannor: Verksamhetskod 40.51 enligt 21 kap. 10 § med tillståndsplikt B.  

• Ny baslastpanna: Verksamhetskod 90.181-i enligt 29 kap. 6 § med tillståndsplikt A.  

• Lagring av bränsleflis och annat träbränsle: Verksamhetskod 39.90 enligt 20 kap. 4 § med 

anmälningsplikt C. 
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Den samlade verksamheten utgör således en A-verksamhet som ska tillståndsprövas av Mark- och 

miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.  

Detta samrådsunderlag är ett led i den samrådsprocess som ska föregå upprättande och ingivande 

av ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Syftet med samrådet 

är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet att påverka 

kommande beslut och lämna upplysningar som bolaget kan ta hänsyn till i den fortsatta 

planeringen.  

Eftersom den planerade verksamheten ska anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) behövs inget så kallat undersökningssamråd enligt 6 

kap. 24-25 §§ miljöbalken, se 6 kap. 23 § andra stycket 1 (och 2) miljöbalken. Något 

undersökningssamråd har inte heller skett (jfr 6 kap. 30 § tredje stycket miljöbalken). Detta 

samrådsunderlag gäller således ett sådant avgränsningssamråd som avses i 6 kap. 28 § miljöbalken. 

2.2 Tillståndsprövningens omfattning 
Ansökan syftar i stora delar till att möjliggöra användning av återvunna bränslen vid Östervångsverket. 

Begreppet ”återvunna bränslen” är vedertaget i energibranschen och avser bränslen som innan de blev 

bränslen har haft ett annat användningsområde. När begreppet återvunna bränslen används i 

ansökningshandlingarna avses både icke farligt avfall och farligt avfall. 

Bolaget avser att ansöka om tillstånd till fortsatt drift av nedan angivna produktionsenheter med 

tillhörande kringutrustning: 

• ÖV1, fastbränslepanna 4,5 MW för förbränning av återvunnen och jungfrulig träflis,  

• ÖV2, fastbränslepanna 9 MW för förbränning av återvunnen och jungfrulig träflis,  

• ÖV OP2, 2,5 MW för förbränning av eldningsolja 1 eller bioolja, 

• ÖV OP3, 3 MW för förbränning av eldningsolja 1 eller bioolja,  

• ER1, 11 MW för förbränning av eldningsolja 1 eller bioolja,  

• Bio10, 11 MW för förbränning av bioolja, samt  

• en ny förbränningsanläggning för förbränning av återvunna bränslen med en installerad 

tillförd effekt på ca 15 MW. 

Med återvunnen träflis avses returträ utan ytbehandling. Bio10 är i dag placerad på Sjöviksvägen 

6 i Trelleborg och kommer att omplaceras till Östervångsverket. Den planerade baslastspannan 

ska bland annat kunna förbränna följande bränslen:  

• Tryckimpregnerat trä (ej kreosot), 

• Kommunalt rötslam och industrislam, 

• Återvunna fraktioner från bygg/verksamhet (fritt från plast), 

• Återvunnet papper/kartong, samt  

• Återvunna fraktioner från jordbruk  

Bolaget avser att ge in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mark- och miljödomstolen under 

2022.  
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2.3 Nollalternativ 
För att bedöma konsekvenserna av planerad verksamhet ska verksamheten jämföras mot ett 

nollalternativ, som beskriver tillståndet i miljön och miljöns eventuella utveckling om 

verksamheten inte kommer till stånd (6 kap. § 35 3 miljöbalken).  

I förevarande fall innebär nollalternativet att befintlig verksamhet bedrivs vidare utan ändringar i 

verksamheten. Nollalternativet är således att ÖV1 och ÖV2 drivs vidare med träflis som bränsle 

och med en installerad tillförd effekt på 4,5 MW respektive 9 MW. Vidare att ÖV OVP1 och ÖV OP2 

drivs med eldningsolja 1 med en installerad tillförd effekt på 2,5 respektive 3 MW, och att ER1 drivs 

med eldningsolja 1 samt rapsmetylester (RME) med en installerad tillförd effekt på 11 MW. 

Nollalternativet innebär även att biooljepannan Bio10, som idag är placerad på Sjöviksvägen 6, inte 

omplaceras till Östervångsverket. 

3. Verksamhetens utformning och omfattning  
I Figur 3.1. visas en flygbild över det befintliga verksamhetsområdet med markeringar av 

verksamhetens olika delar. Fastbränslepannorna ÖV1 och ÖV2 är tillsammans med oljepannorna 

OP2 och OP3 placerade i ett gemensamt pannhus. Oljepannan ER1 är placerad längs 

verksamhetsområdets gräns i västlig riktning. Verksamhetsområdets norra del utgörs av 

bränslelager, där skogsflis till fastbränslepannorna lagras.  

 

Figur 3.1. Flygbild över verksamhetsområdet vid Östervångsverket. [1] 

Bränslelager 

ÖV1 
ÖV2 

ER1 

OP2 & 3 

Skorsten 
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3.1 Befintlig verksamhet 
Den befintliga anläggningen vid Östervångsverket omfattar de produktionsenheter som anges i 

Tabell 3.1.  

Tabell 3.1. Produktionsenheter vid Östervångsverket. 

Produktionsenhet 
Installerad tillförd 

effekt [MW] 
Bränsle 

ÖV1 4,5 Biobränsle (träflis) 

ÖV2 9 Biobränsle (träflis) 

ÖV OP1 2,5 Eldningsolja 1 

ÖV OP2 3 Eldningsolja 1 

ER1 11 Eldningsolja 1, RME 

Den tillförda mängden bränsle, fjärrvärmeproduktionen samt andelen fossilt och förnybart 

bränsle för åren 2017-2021 presenteras i Tabell 3.2.  

Tabell 3.2. Tillförd bränsleenergi och energiproduktion för åren 2017-2021. 

 Enhet 2017 2018 2019 2020 2021 

Tillfört bränsle MWh 77 268 70 937 75 690 71 298 78 727 

Andel förnybart bränsle % 98,6% 97,7% 99,8% 98,9% 97,7% 

Andel fossilt bränsle % 1,4% 2,3% 0,2% 1,1% 2,3% 

Fjärrvärmeproduktion MWh 83 503 72 959 80 901 76 175 82 692 

3.1.1 Pannor 

3.1.1.1 Fastbränslepannor 

ÖV1 är en fastbränslepanna av typen rosterpanna. Pannan driftsattes under 2006 och har en 

installerad tillförd effekt på 4,5 MW. Till ÖV1 hör även en rökgaskondensering på 1 MW, där energi 

från de fuktiga rökgaserna tas tillvara. Energin från både pannan samt rökgaskondenseringen 

levereras som fjärrvärme till fjärrvärmenätet i Trelleborg. 

Även ÖV2 är en fastbränslepanna, med en installerad tillförd effekt på 9 MW. Pannan är av typen 

rosterpanna och driftsattes under hösten 2009. En rökgaskondensering på 3 MW finns installerad 

för ÖV2, där värmen som utvinns levereras till fjärrvärmenätet liksom den producerade värmen 

från pannan. 

Både ÖV1 och ÖV2 används som baslast i Trelleborgs fjärrvärmenät, vilket innebär att pannorna 

är högst upp i driftordningen. Som bränsle används träflis till största del bestående av GROT, 

sågspån, bark och stamvedsflis för båda pannorna.  
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3.1.1.2 Oljepannor 

Verksamheten omfattar även två oljepannor (ÖV OP2 och ÖV OP3) med en installerad tillförd effekt 

på 2,5 respektive 3 MW. Oljepannorna används för spets- och reservproduktion och eldningsolja 1 

används som bränsle. 

En effektreserv (ER1) finns i anslutning till Östervångsverket. ER1 består av en mobil oljepanna med 

en installerad tillförd effekt om 11 MW. Oljepannan utgör en ren effektreserv som kan ersätta 

befintlig baslastproduktion vid eventuella driftstörningar. Vid särskilt stora effektbehov på 

fjärrvärmenätet kan pannan också användas som spetsproduktion. Som bränsle kan både 

eldningsolja 1 och bioolja användas. 

3.1.2 Bränslen 
De bränslen som hanteras inom verksamheten är träflis samt eldningsolja 1 och bioolja (RME). 

Samtliga bränslen levereras till anläggningen med lastbil. 

Träflis lagras utomhus på hårdgjord yta. För att uppnå en optimal förbränning fuktas bränslet upp 

med hjälp av rökgaskondensat. Detta sker utomhus och bidrar till att en del av rökgaskondensatet 

återförs till pannan och förbränns. Bränslehögarna hålls låga för att minska nedskräpning och 

damning.  

Cisternen tillhörande eldningsoljan för OP2 och OP3 rymmer 50 m3 och är placerad utomhus i 

anslutning till pannhallen föroljepannorna och ÖV1. För ER1 finns en liggande oljecistern placerad 

utomhus, vilken rymmer 100 m3. Cisternerna är dubbelmantlade och försedda med 

läckageövervakning och påkörningsskydd. Möjlighet att pumpa olja mellan cisternerna finns. 

3.1.3 Hantering av kemikalier 
Kemikalier som hanteras inom den befintliga verksamheten är: 

• Smörjoljor och smörjmedel 

• Lim och tätningskemikalier 

• Sprayfärg 

• Fosforsyra 

• Rengöringsmedel 

• Natriumhydroxid 

• Reparationskemikalier 

• Rostlösningsmedel 

• Kemikalier för läckagekontroll 

• Vakuumsalt 

• Bensin och diesel 

• Pannvattenbehandlingskemikalie 

3.1.3.1 Köldmedia 

Kompressorerna för tryckluft innesluter en liten mängd köldmedia. Denna hanteras av tillverkaren 

av kompressorerna, som även sköter service. 
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3.1.4 Hantering av avfall och restprodukter 
Förbränning i fastbränslepannorna ger upphov till restprodukter både som flygaska och 

bottenaska. Askan från förbränningen uppgår till cirka 1 % av inmatad bränslemängd. I Tabell 3.3 

presenteras historiska askmängder som har uppstått i verksamheten. Fördelningen mellan flyg- 

och bottenaska har antagits vara 30 % respektive 70 %. Hantering av askan sker slutet, då den 

samlas i en container per fastbränslepanna som vardera rymmer 15 m3. Inom den befintliga 

verksamheten kan askan återföras till skogen.  

Tabell 3.3. Askor och övrigt avfall som avgått från den befintliga verksamheten för åren 2017-2021. 

Avfall och 

restprodukter 
Enhet 2017 2018 2019 2020 2021 

Flygaska ton 110 101 109 102 111 

Bottenaska ton 256 235 254 237 258 

Totalt ton 365 335 362 339 369 

En mindre mängd avfall i form av spilloljor, ljuskällor samt övriga kemikalier samlas och förvaras 

skyddat i ett skåp utomhus och upphämtas avfallstransportör och mottagare med för ändamålet 

erforderliga tillstånd. 

3.1.5 Transporter 
Transporterna för den befintliga verksamheten avser främst bränsle i form av biomassa, men 

transporter av eldningsolja 1, aska och annat avfall förekommer även i mindre omfattning. I Tabell 

3.4 presenteras antalet transporter historiskt för åren 2017-2021, vilka har beräknats utifrån 

antagna storlekar på lastbilarna.  

Tabell 3.4. Antal transporter för åren 2017-2021. 

Antal transporter 2017 2018 2019 2020 2021 

Biomassa 684 628 678 634 691 

Eldningsolja 1 3 4 1 2 4 

Restprodukter 19 17 19 17 19 

Totalt 706 649 698 653 714 

Antalet transporter för den nuvarande verksamheten har historiskt varit mellan ca 650 och 700 

årligen, vilket är 2 transporter per dag i genomsnitt. Den största andelen transporter utgörs av 

bränsle i form av biomassa. Bränsletransporterna är till största del förlagda till uppvärmnings-

säsongen som sträcker sig september till maj. Under sommaren minskar antalet transporter då 

värmebehovet och således värmeproduktionen lägre. 
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Transporter till och från verksamheten vid Östervångsverket sker via Östervångsvägen och vidare 

via Kornvägen, se Figur 3.2.  

 

Figur 3.2. Transportvägar till och från Östervångsverket, där verksamheten är markerad med en blå stjärna. 

3.2 Planerad förändring av verksamheten 
Observera att värden i följande tabeller för planerad verksamhet är preliminära och kan förändras 

något till den kommande tillståndsansökan.  

Den planerade verksamheten innefattar drift av de befintliga pannorna vid Östervångsverket samt 

två tillkommande enheter i form av en ny baslastpanna som förbränner återvunna bränslen och 

en biooljepanna med en total installerad tillförd effekt om ca 26 MW. Tillfört bränsle, 

fjärrvärmeproduktion samt inköpt el för den befintliga samt planerade verksamheten presenteras 

i Tabell 3.5. 
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Tabell 3.5. Tillförd bränsleenergi och energiproduktion för åren 2017-2021 samt planerad verksamhet. 

 

Enhet 

Befintlig 

verksamhet, 

medel 2017-

2021 

Planerad 

verksamhet 

alternativ 1 

Planerad 

verksamhet 

alternativ 2 

Tillfört bränsle MWh 74 784 147 972 159 447 

Fjärrvärmeproduktion MWh 79 246 144 565 147 494 

Inköpt el MWh 1 663 3 618 3 899 

Den planerade verksamheten delas in i två alternativ, där alternativ 1 innefattar installation av 

rökgaskondensering och alternativ 2 innebär att rökgaskondensering inte avses installeras. Valet 

får bland annat konsekvenser för pannans utsläpp till luft, utsläpp till vatten, tillförd energi av 

bränsle och el samt kemikalieförbrukning.  

Miljöeffekterna- och konsekvenserna för den planerade verksamheten utvärderas utifrån ett 

värsta fall-scenario i MKB. Med ett värsta fall scenario avses förväntade effekter vid ett scenario 

med framtida maximal energiproduktion på 145 – 147 GWh, vilket motsvarar ett maximalt 

bränslebehov på 148-160 GWh. 

3.2.1 Ny baslastpanna 
Den utökade verksamheten är planerad att bestå av en ny baslastpanna med en installerad tillförd 

effekt på ca 15 MW. Pannan planeras vara av typen rosterpanna för produktion av fjärrvärme. 

Inmatning av bränsle till pannan sker via transportband från bränslebunker. Som start- och 

stödbränsle planeras bioolja att användas. Pannan kan komma att utrustas med 

rökgaskondensering för återvinning av energi från rökgaserna och ytterligare rening av 

rökgaserna. 

I Figur 3.3 visas ett förslag på hur layouten för den nya baslastpannan kan komma att se ut. 

Hantering av kemikalier, bränsle samt vattenrening planeras till största del att ske inomhus. Viss 

kemikaliehantering kan komma att ske utomhus, där lagring sker i cisterner. 
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Figur 3.3. Förslag på layout för den nya baslastpannan. 

3.2.1.1 Alternativ 1  

I alternativ 1 förses pannan med rökgaskondensering. Detta innebär att rökgaserna kyls ned och 

att vattnet i rökgaserna kondenserar samtidigt som förångningsvärmen avges och kan värma 

fjärrvärmevattnet. På så vis kommer behovet av tillförd energi från bränsle bli lägre än om det inte 

installeras en rökgaskondensering. Samtidigt kommer rökgaskondenseringen fungera som ett 

polersteg som tvättar ur ytterligare föroreningar från rökgaserna. Dessa föroreningar kommer då 

istället finnas det rökgaskondensat som uppstår, vilket därefter behöver renas med omfattande 

vattenbehandling innan det antingen kan återvinnas i den egna processen eller släppas till 

recipient. För att driva rökgaskondenseringen och vattenbehandlingen krävs kemikalier och 

elenergi för att driva pumpar mm.  

Totalt sett innebär alternativ 1 högre investeringskostnader än alternativ 2. 

3.2.1.2 Alternativ 2 

I alternativ 2 kommer inte pannan förses med rökgaskondensering. Utrustningen för rökgasrening 

kommer att anpassas för att uppfylla kraven för utsläpp till luft. Alternativ 2 innebär att 

rökgaskondensat uteblir för den nya baslastpannan och utsläpp till vatten minskar i förhållande 

till alternativ 1. Mängden utsläpp till luft är för detta alternativ totalt sett marginellt större på grund 

av att mer bränsle tillförs, men halterna för utsläppen blir desamma. Vid både alternativ 1 och 

alternativ 2 kommer BAT1 uppfyllas.  

 

 

1 Den planerade verksamheten kommer omfattas av WI BATC (Best Available Technique – Waste Incineration), 

vilket syftar till att bästa tillgängliga teknik ska övervägas samt att gränsvärden för utsläpp till luft och vatten 

(BAT-AEL) ska uppfyllas. 
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3.2.2 Biooljepanna 
En flytt av en biooljepanna med en installerad tillförd effekt på 11 MW samt tillhörande 

biooljecistern till Östervångsverket är också planerad. Biooljepannan är idag placerad på 

Sjöviksvägen i Trelleborg.  

3.2.3 Bränslen 
Fler bränslen än de bränslen som används inom befintlig verksamhet tillkommer för den 

planerade verksamheten, varav flera avfallsklassade bränslen. Dessa redovisas i  Tabell 3.6. 

Tabell 3.6. Tillkommande och nuvarande bränslen för den planerade och befintliga verksamheten vid 

Östervångsverket. 

Produktions-

enhet 

Installerad 

tillförd effekt 

[MW] 

Befintlig 

verksamhet 
Planerad verksamhet 

ÖV1 4,5 Biobränsle (träflis) 
Biobränsle (träflis), RT utan 

ytbehandling 

ÖV2 9 Biobränsle (träflis) 
Biobränsle (träflis), RT utan 

ytbehandling 

ÖV OP1 2,5 Eldningsolja 1 Bioolja, eldningsolja 1 

ÖV OP2 3 Eldningsolja 1 Bioolja, eldningsolja 1 

ER1 11 Eldningsolja 1, RME Bioolja, eldningsolja 1 

Ny 

baslastpanna 
15 - 

Fossilfritt återvunnet trä, slam, 

återvunnet papper/kartong, 

återvunna fraktioner från 

jordbruk, samt bioolja eller fossil 

olja som start- och stödbränsle 

Biooljepanna 11 - Bioolja, eldningsolja 1 

Bränslen med fossilt ursprung planeras inte att användas om inte extraordinära och oförutsedda 

händelser äger rum. I fall då tillgång på fossilfria bränslen är liten kan bränslen med fossilt 

ursprung behöva användas för att uppfylla den samhällsviktiga funktionen och säkerställa 

värmeleveransen i Trelleborg.  

Bioolja planeras att lagras i cistern med dubbelmantling eller invallning. Cisternen utrustas även 

med överfyllnads- samt påkörningsskydd. De återvunna bränslena som planeras att förbrännas i 

den tillkommande baslastspannan lagras inomhus. Träfraktionerna lagras i en bränslebunker, 

liksom återvunnet papper- och kartong samt återvunna fraktioner från jordbruk. Slam lagras 

antingen slutet i cistern eller i en slamficka inomhus.  

Samtliga bränslen levereras till anläggningen med lastbil. Dock kan viss andel av bränslet 

transporteras med fartyg till Trelleborgs hamn, men den sista biten fram till anläggningen måste 

ske med lastbil.  
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3.2.4 Kylning av energi 
Minimilasten för baslastpannan motsvarar inte minimilasten på fjärrvärmenätet, vilket innebär att 

bortkylning av värme kommer att behövas under det varma halvåret för att klara en kontinuerlig 

drift. Som kylmetod planeras luftkylare, som nyttjar propylenglykol som köldmedia. Den kylning 

som troligen krävs motsvarar ca 11-12 GWh årligen. 

3.2.5 Ackumulator 
För den planerade verksamheten kan en ackumulatortank för hetvatten i form av en stående 

cylinder aktualiseras. Ackumulatortanken är ett energilager som förser fjärrvärmenätet med 

energi både för att utjämna lastvariationer och för att kunna täcka upp för plötsliga 

produktionsbortfall som kan inträffa om det inträffar problem med leveransen från 

baslastpannorna. På så vis kan man undvika förbrukning av olja. Installation av en ackumulator 

förväntas också medföra att mindre energi behöver kylas bort för att upprätthålla minimilasten på 

pannorna.  

3.2.6 Hantering av kemikalier 
För den planerade verksamheten innefattar hantering av ytterligare kemikalier, vilka presenteras 

nedan: 

• Ammoniak 

• Aktivt kol 

• Kalk/natriumbikarbonat 

• Propylenglykol 

Användning av kemikalier bedöms öka till följd av den planerade verksamheten, då 

energiproduktionen ökar. Kemikalier som lagras utomhus hanteras slutet i cisterner. Dessa förses 

med erforderliga skyddsåtgärder som exempelvis påkörningsskydd för att förhindra och minska 

olägenheter för människors hälsa och miljön. Övriga kemikalier förvaras inomhus.  

3.2.6.1 Köldmedia 

Utöver propylenglykol som köldmedia till luftkylare kan eventuellt mindre kylaggregat vara aktuella 

för den planerade verksamheten. Om kylaggregat med köldmedia som klassas som fluorerande 

växthusgas används, hanteras dessa i enlighet med förordningen (2016:1128) om fluorerande 

växthusgaser.  

3.2.7 Transporter 
Transporter till och från verksamheten bedöms öka till följd av en ökad värmeproduktion till följd 

av den planerade verksamheten, se Tabell 3.7. Den största andelen av transporter avser bränsle. 

Samtliga tTransporter för den planerade verksamheten kan komma att ske med både lastbil och 

båt. För båttransporter kan lasten antingen transporteras med lastbil på färja eller med container 

eller bulklast som omlastas vid hamn för vidare transport till anläggningen. Således kommer all 

last att transporteras med lastbil till anläggningen. sker med lastbil. 
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Tabell 3.7. Antal transporter till och från anläggningen för befintlig samt planerad verksamhet. 

Antal transporter 

Befintlig 

verksamhet, 

medel 2017-2021 

Planerad 

verksamhet 

alternativ 1 

Planerad 

verksamhet 

alternativ 2 

Biomassa 663 291 305 

Eldningsolja 1 3 0 0 

Bioolja - 4 5 

Återvunna bränslen - 1 009 1 086 

Övriga 20 86 92 

Totalt 686 1 390 1 488 

Den största andelen av transporter avser bränsle. Transporter för den planerade verksamheten 

kan komma att ske med både lastbil och båt. För båttransporter kan lasten antingen transporteras 

med lastbil på färja eller med container eller bulklast som omlastas vid hamn för vidare transport 

till anläggningen. Således kommer all last att transporteras med lastbil till anläggningen. Övriga 

transporter avser av restprodukter samt leveranser av erforderliga kemikalier. 

Det är främst bränsletransporterna som ökar till följd av en ökad energiproduktion. För alternativ 

2 förväntas antalet transporter bli något högre i förhållande till alternativ 1. För alternativ 1 bedöms 

mängden tillfört bränsle bli något lägre, då rökgaskondenseringen bidrar till en lägre 

bränsleförbrukning.  

4. Anläggnings- och rivningsarbeten 
Inga rivningsarbeten planeras. Dock planeras en flytt av befintlig bränslevåg inom 

verksamhetsområdet, vilket innebär att anläggningsarbeten behöver utföras. En jordvall mellan 

det befintliga verksamhetsområdet och det utvidgade området behöver troligen avlägsnas, men 

kan även återanvändas. Denna utgör idag skyddsåtgärd för buller. 

5. Verksamhetens lokalisering  

5.1 Områdesbeskrivning 
Östervångsverket är beläget ca 1 km norr om Trelleborg centrum, samt norr om ett koloniområde 

nordost om stadsdelen Granlunda. Närmsta bostadsområde är Granlunda ca 0,3 km från 

anläggningen samt Kyrkoköpinge och Pilevall ca 0,6 respektive ca 0,3 km öster om 

verksamhetsområdet. Koloniområdet är beläget i direkt anslutning till verksamhetsområdets 

fastighetsgräns.   

De transporter som går till och från Östervångsverket idag sker främst från väg 108 via 

Havrejordsvägen, Östervångsvägen, Liljeborgsgatan och Kornvägen.  
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Inom en radie av en mil från Östervångsverket finns skyddsområden utpekade som riksintressen 

för kulturmiljövård, vattenskyddsområde samt naturreservat. Närmast belägna skyddsområde är 

Gylle-Dalköpinge samt Fuglie (riksintressen för kulturmiljövård), se avsnitt 6. Drygt 0,7 km nordväst 

om Östervångsverket ligger även vattenskyddsområdet Fuglie. I sydvästlig och sydostlig riktning 

om verksamhetsområdet ligger naturreservaten Fredshög-Stavstensudde respektive Dalköpinge-

ängar.  

Figur 5.1 visar lokaliseringen av Östervångsverket markerat med röd stjärna, närmsta 

skyddsområden samt skolor. Vindriktningen är främst västlig och sydvästlig, men kan även vara 

nordvästlig samt ost-sydostlig [2].  

 
Figur 5.1. Placering av Östervångsverket, närmsta skyddsområden samt skolor. Verksamhetsområdet är markerat 

med röd stjärna, Gylle-Dalköpinge (1), Fuglie (2), Vattenskyddsområdet Fuglie (3) och skolor markerade med svart 

stjärna.  

  

2 

1 

3 
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Östervångsverket är beläget på jordbruksmark där jordarten utgörs av lerig morän [3], se Figur 5.2. 

 
Figur 5.2. Jordarter, grundlager enligt SGU där Östervångsverket är placerat. 

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om behovet inte kan tillgodoses på annan plats.  
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5.1.1 Närliggande verksamheter 
Från verksamhetsområdet ligger ett växthus cirka 100 meter i sydvästlig riktning som ägs av 

kommunen. I anslutning till fastighetsgränsen där Östervångsverket är beläget ligger Sommarfrids 

koloniområde. Området är cirka 6,1 ha stort och är i Trelleborgs utställningshandling för en ny 

fördjupad översiktsplan för 2035 utpekad som en del av Trelleborgs norra rekreationsområde.  

Övriga närliggande verksamheter är Trelleborgs sjukhus som är beläget cirka 800 meter sydväst 

om Östervångsverket, Örtagårdens förskola drygt 400 meter sydost, Liljeskolan cirka 600 meter 

sydväst samt gruppboendet Gåskarlen drygt 550 meter sydost om verksamhetsområdet.  

5.2 Planförhållanden 
Östervångsverket är beläget inom fastigheten Östervång 2:77. Marken där verksamhetsområdet 

är lokaliserat är idag inte detaljplanerat, bortsett från transportvägarna sydost och nordväst om 

verksamhetsområdet som leder in till anläggningen. Då området för planerad verksamhet inte är 

detaljplanelagt har en process för upprättande av ny detaljplan inletts där Trelleborgs kommun 

har meddelat planbesked.  

5.2.1 Översiktsplan 
Den nu gällande översiktsplanen för Trelleborgs kommun antogs år 2014 och sträcker sig till år 

2025. Översiktsplanen utgör ett strategiskt underlag för den fysiska markanvändningen och 

uttrycker kommunens långsiktiga vilja för mark-, vatten och bebyggelseutveckling. I Trelleborgs 

översiktsplan uttrycks att varje framtida förändring av stadens mark-, och vattenanvändning ska 

leda till att stärka kommunens vision om en framgångskommun med hög livskvalitet och en 

långsiktigt hållbar tillväxt. Översiktsplanen innehåller en konsekvensbeskrivning med fokus på 

stadens markanvändning utifrån förväntad utveckling. I konsekvensbeskrivningens olika delar 

beskrivs även hur frågor kring hur riksintressen ska hanteras där en avvägning mot de 

riksintressen som finns utpekade i kommunen alltid ska göras i bedömningen av markanvändning 

och bebyggelseprojekt.  

I dagsläget pågår ett arbete med att fram en ny fördjupad översiktsplan som avser sträcka sig till 

år 2035. I den fördjupade översiktsplanens utställningshandling föreslås nya målbilder för staden 

som ska bidra till det övergripande målet om livskvalitet, delaktighet, hållbarhet och arbete i 

Trelleborg. I den nya planen tas ställning till bland annat åtgärder som ska bidra till begränsad 

klimatpåverkan.  

I den nya fördjupade översiktsplanens utställningshandling beskrivs att Trelleborgs befolkning 

ökar och därmed även bostadsbehovet. I takt med en allt större efterfrågan på bostäder ökar även 

behovet av fjärrvärme. Vidare framgår i den nya översiktsplanen att kommunen beslutat att utöka 

befintligt fjärrvärmeverk och att en detaljplan kommer att tas fram.  

Den planerade verksamheten medför att det ökade behovet av fjärrvärme i Trelleborg stad kan 

bemötas, samtidigt som verksamheten är i linje med det huvudmål som uttrycks i den fördjupade 

översiktsplanen för 2035 om utvecklingen av en fossilfri omställning av fjärrvärme. 
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5.3 Alternativ lokalisering 
Vid en tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet ska val av lämplig plats utredas enligt de 

allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. § 6. En lokaliseringsutredning ska även genomföras 

enligt miljöbedömningsförordningen 17 § 2 som en del av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), 

där uppgifter om miljöeffekter från den valda placeringen och de övriga utredda alternativen 

redovisas och jämförs.  

Den planerade ändringen avseende utökat bränslesortiment på befintliga produktionsenheter 

förutsätter att nuvarande fastbränslepannor nyttjas. En omplacering av fastbränslepannorna till 

följd av tillägg av nytt bränsle är inte möjlig eller motiverad utifrån en miljö- och kostnadsmässig 

synpunkt.  

Då området där Östervångsverket är placerat redan är exploaterat i och med befintlig verksamhet 

saknas skäl för en nyetablering av baslastspannan i ett icke-exploaterat område. Inte heller är det 

motiverat att förlägga verksamheten inom ett redan exploaterat område avsatt för andra 

industriändamål än produktion av fjärrvärme. Detta då befintlig placering möjliggör en 

samordning av nuvarande och planerad verksamhet. Det befintliga verksamhetsområdet vid 

Östervångsverket tillgängliggör nödvändig infrastruktur i form av exempelvis fjärrvärmeledning 

och elförsörjning vilka kan samnyttjas vid drift av den nya baslastspannan.   

Östervångsverket är placerat norr om Trelleborg centrum vilket innebär att transporterna till och 

från anläggningen inte behöver trafikera stadskärnan. Transporter är en källa till buller som vid 

en alternativ placering kommer att öka på annan plats. De skyddsåtgärder som vidtas mot 

exempelvis buller inom befintlig verksamhet kan, liksom teknisk infrastruktur, samordnas med 

de skyddsåtgärder som vid befintlig verksamhet vidtas även vid drift av baslastpannan.  

I miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram inom ramen för förevarande miljötillståndsprocess 

redovisas en lokaliseringsutredning som avser identifiera och presentera alternativa 

lokaliseringar för planerad verksamhet. 

6. Miljöns känslighet i de områden som kan antas 

bli påverkade  
I området kring Östervångsverket finns ett flertal fornlämningar i närområdet och inom en mils 

radie från verksamhetsområdet finns områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövård 

enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken samt 

två naturreservat.  

6.1 Områden av särskilt intresse (naturreservat, Natura 2000-

områden, riksintressen m m.) 
En sökning i Sveriges länskarta [4] visar att det i närområdet runt fastigheten Östervång 2:77, där 

Östervångsverket är lokaliserat, inte påträffas något naturvårdsområde, djur- och 

växtskyddsområde, kulturreservat, nationalpark, naturreservat eller riksintresse. Däremot ligger 

vattenskyddsområdet Fuglie cirka 0,6 kilometer norr om verksamhetsområdet. Enligt 
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Länsstyrelsen i Skåne läns skyddsföreskrifter för vattentäkten mellan Trelleborg och Fuglie i 

Trelleborgs kommun (12FS 2004:66) är det bland annat förbjudet att i den yttre och inre 

skyddszonen hantera petroleumprodukter och brandfarliga vätskor annat än för oljeförsörjning i 

befintliga byggnader avsedda för jordbruk- och skogsmaskiner. Lagring av eldningsolja får enbart 

ske för oljeförsörjning för befintlig bostadsfastighet efter anmälan hos miljöavdelningen på 

kommunen [5]. 

I sökning påträffas ett område för möjlig fornlämning ca 0,48 km nordost, övrig historisk lämning 

ca 0,12 km nordväst samt ett område med fornlämning ca 0,55 km nordväst om befintligt 

verksamhetsområde. Fornlämningar och befintligt verksamhetsområde markerat med röd stjärna 

visas i Figur 6.1. 

 
Figur 6.1. Fornlämningar och befintligt verksamhetsområde markerat med röd stjärna. 

Enligt Fornsök är närmsta lämning, blåmarkerad och benämnd som ”övrig kulturhistorisk lämning” 

i Figur 6.1., ett lösfynd av slagen flinta. Grad av skada har status okänd, liksom 

undersökningsstatus. Lämningstypen är fyndplats för enstaka eller fåtal föremål/artefakter från 

förhistorisk tid, medeltid eller äldre historisk tid [6].  

Inom en mils radie från verksamheten vid Östervångsverket finns områden som är av särskilt 

intresse i form av naturreservat samt riksintresse för kulturmiljövård. Områdena av särskilt 

intresse visas i Figur 6.2., där befintlig verksamhet är markerad med röd stjärna, och beskrivs 

närmare i avsnitten nedan.  
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Figur 6.2. Områden av särskilt intresse. Gylle-Dalköpinge (1), Fuglie (2), Fredshög- Stavstensudde (3), Dalköpinge-

ängar (4). 

6.1.1 Gylle- Dalköpinge 
Gylle-Dalköpinge är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövård som är beläget ca 1,3 km nordost 

om Östervångsverket. Området utgörs av ett öppet slättlandskap med bevarade 

fornlämningsmiljöer från stenåldern såsom stenkammargravar och runddösar. I området finns 

även en medeltida kyrka och kyrkby med kringbyggda gårdar och gatehus [7]. 

6.1.2 Fuglie 
Fuglie som är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövård är beläget ca 1,5 km nordväst om 

Östervångsverket. Området präglas av slättlandskapet Söderslätt med bevarade medeltida 

kyrkbyar och förekomst av dösar och gravhögar. Bevarat i området är även alléer, pilevallar och 

hägnadssystem [7]. 

6.1.3 Fredshög- Stavstensudde 
Fredshög-Stavstensudde är ett naturreservat som är lokaliserat ca 5 km sydväst från 

Östervångsverket. Naturreservatet utgör ett marint reservat med stor artrikedom av fåglar, 

däribland flyttfåglar, och innehåller ett flertal biotoper som är betydelsefulla för Östersjöns 

ekosystem [8]. 

1 

2 

3 4 
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6.1.4 Dalköpinge ängar 
Naturreservatet Dalköpinge ängar ligger drygt 4 km sydost om Östervångsverket. Dalköpinge 

ängar består av öppna betesmarker och våtmarker som är viktiga inte minst för fågellivet. 

Naturreservatet är beläget längs med Trelleborgs kust och är ett obebyggt område som utgörs av 

fria grönytor och mark som inte har plöjts utan som i stället har betats under en mycket lång tid 

tillbaka. Området är mycket artrikt där flertalet fåglar som till exempel tofsvipa, rödbena och 

enkelbeckasin har observerats häcka [9].  

6.1.5 Kustzon 
Verksamhetsområdet ligger inom ett område som är ett utpekat riksintresse för högexploaterad 

kust enligt 4 kap. 1 § Miljöbalken [10]. Området sträcker sig längs Trelleborgs kustremsa i östlig 

och västlig riktning, samt in mot land drygt 3 km norr om kustremsan. I Figur 6.3. nedan visas 

området där Trelleborg är markerat med svart stjärna. Utanför vad som syns på kartan sträcker 

sig områdets utbredning vidare norrut i både östlig och västlig riktning.  

 

Figur 6.3. Riksintresse för högexploaterad kust. Trelleborg är markerat med svart stjärna. 

6.2 Skyddade arter 
Vid en sökning med hjälp av polygon i karta mellan år 2018–2022 i området kring Östervångsverket 

framgår att en Svart rödstjärt har observerats under spel/sång i maj 2020, se gulmarkering med 

röd kant i Figur 6.4. Enligt noteringar är fågeln inte återfunnen. Svart rödstjärt är en mindre 

småfågel och är rödlistad i Sverige med kategoriseringen nära hotad. Arten häckar ofta på 

industrilokaler på landsbygden, i grustäkter och på höga platser som mobilmaster, silos eller 
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lyftkranar. Arten häckar vanligtvis i södra Sverige men har under 2000-talet spridit sig vidare och 

ökat i antal fynd även i norra Sverige. I Sverige flyttar fågeln söderut i oktober-november och 

återvänder främst under april-maj månad [11]. 

 
Figur 6.4. Observationer arter, Svart rödstjärt i gulmarkering med röd kant, Östervångsverket. 

6.3 Landskapsbild 
I anslutning till befintlig verksamhet på Östervångsverket är landskapsbilden påverkad av 

nuvarande anläggning med tillhörande kringutrustning. Området är präglat av 

jordbrukslandskapet och koloniområdet som angränsar till fastigheten. I öst utmärker sig 

landskapsbilden av växtlighet och bäckfåran Hesekillebäcken. Då Östervångsverket är beläget 

relativt avsides och i utkanten norr om Trelleborg centrum påverkas inte landskapsbilden i 

Trelleborgs stadskärna som helhet. Inte heller påverkas landskapsbilden och utblickar från 

koloniområdet söder om nuvarande anläggning påtagligt då planerad verksamhet avses etableras 

norr om befintlig anläggning. Däremot påverkar anläggningen landskapsbilden för de boende i 

området Granlunda samt för de enskilda gårdar som är belägna nordost om anläggningen. Från 

omgivningarna kommer främst skorstenen och pannhuset att synas, där skorstenen har störst 

påverkan på landskapsbilden då högre byggnader gör sig mer utmärkande på håll. I sydostlig 

riktning är området dock relativt avskärmat av vegetation. På så sätt utgör vegetationen en barriär 

mot omgivningen från den riktningen och det är inte fri sikt över området som för omgivningarna 

i nordväst.  

6.4 Vattenförekomster och grundvatten 
I östlig riktning från det nuvarande och planerade verksamhetsområdet finns Hesekillebäcken, 

som avleds i kulvert genom Trelleborg för att mynna ut i Östersjön (V sydkustens kustvatten) öster 
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om Trelleborgs hamn i anslutning till korsningen vid Toftgränden och Östra Stranden. 

Hesekillebäcken, se Fel! Hittar inte referenskälla., är inte identifierad som en vattenförekomst 

enligt VISS. 

 
Figur 6.5. Hesekillebäcken och recipient Trelleborg hamnområde i Östersjön [12]. Östervångsverket är markerad 

med en svart stjärna och utsläppspunkten i Östersjön är markerad med en orange stjärna. 

V sydkustens kustvatten är identifierat som vattenförekomst WA96619567, kustvatten. 

Området Fuglie som beskrivs i avsnitt 6.1.2 utgör även vattenskyddsområde enligt miljöbalken. 

Merparten av Skåne län utgörs av grundvattenförekomst, inklusive området där Östervångsverket 

är lokaliserat. Grundvattenförekomsten innehar god kemisk grundvattenstatus [12].  

7. Möjliga miljöeffekter 
Med den planerade verksamheten, det vill säga befintlig verksamhet inklusive den nya 

förbränningsanläggningen, kommer den största miljöpåverkan att vara utsläpp av emissioner till 

luft genom förbränning och transporter och utsläpp av renat processvatten samt dagvatten till en 
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närliggande bäck. Dessutom kommer aska att uppkomma som en restprodukt från 

förbränningsprocessen. 

7.1 Utsläpp till luft 
Emissioner till luft uppstår främst i form av rökgaser vid förbränning av bränslen för produktion av 

hetvatten samt vid transporter till och från anläggningen. Rökgaserna från anläggningen kommer 

att emitteras från fyra skorstenar varav två skorstenar är befintliga och två är nya. En skorsten är 

gemensam för de två fastbränslepannorna och de två oljepannorna. Reservoljepannan, den nya 

baslastpannan och den flyttade biooljepannan kommer att ha en skorsten för vardera panna. 

7.1.1 Utsläpp från förbränning 
Föroreningar i luftemissioner från värmeverket är främst i form av stoft, kolmonoxid, koldioxid, 

kväveoxider och svaveldioxid.  

Utsläppen från befintliga fastbränslepannor begränsas med elfilter och rökgaskondensering. 

Utsläppen från oljepannorna begränsas genom att använda olja med hög kvalitet då pannorna 

saknar reningsutrustning.  

Utsläppen från den nya baslastpannan kommer att begränsas med SNCR (selektiv icke katalytisk 

rening) och/eller eventuellt SCR (selektiv katalytisk rening), tillsats av aktivt kol och kalk, slangfilter 

samt vid val av Alternativ 1 även rökgaskondensering. 

Utsläppen kommer kontrolleras med både kontinuerliga och periodiska mätningar, vilket beskrivs 

närmare i avsnitt 9.1. I Tabell 7.1 redovisas utsläpp från befintlig och planerad verksamhet för de 

utsläpp som härrör från stationär förbränning på anläggningen. För sammanställningen av 

utsläppen har i huvudsak data från mätningar använts, men beräkningar, bränsleanalyser och 

utsläppsvärden i BAT-slutsatser2 har också använts.  

Tabell 7.1. Utsläpp till luft med avseende på NOx, SO2 och stoft i ton för befintlig verksamhet 2017–2021 och planerad 

verksamhet. 

Utsläpp till luft Enhet 

Befintlig 

verksamhet 

Medel 

2017–2021 

Planerad 

verksamhet 

Alternativ 1 

Planerad 

verksamhet 

Alternativ 2 

Kväveoxider, NOX ton 22,8 27 29 

Svaveldioxid, SO2 ton 0,6 1,2 1,3 

Stoft, PM ton 1,2 0,9 1 

CO2 biogent ton 25 473 46 660 50 226 

 

 

2 I BAT-slutsatserna för WI BATC finns gränsvärden för utsläpp till luft och vatten. Dessa gränsvärden har använts i 

beräkningar för att utgöra ett värsta fall-scenario, då dessa inte får överskridas. 
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CO2 fossilt ton 0,3 0 0 

Med fossil CO2 avses utsläpp av CO2 som härrör från förbränning av fossila bränslen eller bränslen som är en 

blandning av förnybart och fossilt bränsle, där den fossila andelen bränsle beaktas i beräkning av ”fossil CO2”. 

Utsläppen kan enligt beräkningarna öka för de båda alternativen för samtliga av 

utsläppsparametrarna förutom fossil CO2 som väntas gå ned till noll i samband med att fossila 

bränslen har kunnat fasas ut. Att utsläppen ökar beror dels på den planerade 

produktionsökningen (se Figur 2.1.) och dels för att indata för baslastpannan baseras på 

utsläppsvärden enligt BAT-slutsatser som bedöms vara överskattade jämfört med förväntade 

utsläppsvärden. Faktiska utsläppsvärden från baslastpannan kommer att bestämmas utifrån valet 

av leverantör av utrustning för förbränning och rökgasrening, samt vilka överväganden som görs 

mellan utsläpp, energieffektivitet och kostnader.  

Utsläppen för alternativ 2 är marginellt högre, men i nuläget bedöms att alternativen är jämbördiga 

med avseende på miljökonsekvenser, vilket tydliggörs i kommande MKB. 

7.1.2 Utsläpp från transporter 
De transporter som sker kommer utgöras av transporter med egna lastbilar eller via inhyrda 

transportbolag. Antalet transporter till och från verksamheten bedöms öka till följd av en ökad 

värmeproduktion för den planerade verksamheten, se även Tabell 3.7. För alternativ 2 som innebär 

en ny baslastpanna utan rökgaskondensering tillsammans med den befintliga verksamheten 

innebär detta ca 1 500 transporter årligen.  

I Tabell 7.2 redovisas beräknat utsläpp av kväveoxider (NOX räknat som NO2), fossil koldioxid (CO2), 

partiklar (PM) och svaveldioxid (SO2) för den befintliga samt planerade verksamheten. 

Tabell 7.2. Utsläpp från transporter för den befintliga verksamheten. 

Utsläpp Enhet 
Befintlig 

verksamhet 

Planerad 

verksamhet, 

alternativ 1 

Planerad 

verksamhet, 

alternativ 2 

CO2 (fossil) ton 81 164 176 

NOX  kg 160 324 347 

PM kg 3 6 7 

SO2 kg 0,2 0,4 0,4 

Utsläppen från transporter förväntas öka till följd av den planerade verksamheten. Då antalet 

transporter förväntas fördubblas bedöms även utsläppen från transporterna fördubblas. För 

alternativ 2 är utsläppen från transporter marginellt högre, men i nuläget bedöms att alternativen 

är jämbördiga med avseende på miljökonsekvenser, vilket tydliggörs i kommande MKB. 
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7.2 Utsläpp till vatten 
Utsläpp till vatten från verksamheten består av avloppsvatten från rökgasrening i form av renat 

rökgaskondensat, dagvatten från takavrinning, bränslelagringsytor och övriga ytor på 

verksamhetsområdet, samt sanitärt avloppsvatten.  

7.2.1 Rökgaskondensat 
ÖV1 och ÖV2 är utrustade med rökgaskondensering som ger upphov till ett avloppsvatten. Vattnet 

renas i en tvåstegsprocess varefter det rinner ut i bäcken intill anläggningen. Reningen sker via ett 

lamellfilter, därefter renas vattnet i ett sandfilter.  

Vid alternativ 1 kommer även den nya baslastpannan utrustas med rökgaskondensering och 

därmed ge upphov till rökgaskondensat. Kondensatet kommer att renas innan det släpps till 

bäcken med utrustning som uppfyller bästa tillgängliga teknik (BAT). Vilken utrustning som är 

aktuell kommer att beskrivas i ansökan. Det kan bli aktuellt att installera reningsutrustning som 

möjliggör återvinning av renat kondensat som processvatten. 

Beroende på om alternativ 1 väljs och om det renade kondensatet kommer att återvinnas kan 

utsläppet av rökgaskondensat från anläggningen antingen öka eller minska. I Tabell 7.3. 

presenteras de totala utsläppen. Värdena för den planerade verksamheten baseras på nivåer i 

BAT-slutsatser vilket bedöms vara högre än vad de verkliga halterna kommer att vara. Tabellen 

beskriver således ett värsta-scenario för utsläppen. 

Tabell 7.3. Utsläpp av renat rökgaskondensat 

Utsläpp till vatten Enhet 

Befintlig 

verksamhet 

Medel 2017–2021 

Planerad 

verksamhet 

Alternativ 1 

Planerad 

verksamhet 

Alternativ 2 

Kondensatvolym m3 14 057 14 440 6 922 

Suspenderat material 

(partiklar) 
kg 50,6 100,9 25,7 

NH4-N kg 0,0 75,2 0,0 

As kg 0,0 0,1 0,0 

Cd kg 0,0 0,0 0,0 

Cr kg 0,0 0,1 0,0 

Cu kg 0,0 0,2 0,0 

Hg kg 0,0 0,0 0,0 

Ni kg 0,0 0,2 0,0 

Pb kg 0,0 0,2 0,0 

Tl kg 0,0 0,0 0,0 

Zn kg 0,2 0,3 0,1 

Dioxiner och furaner mg 0,0 0,1 0,0 
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7.2.2 Dagvatten 
Vatten från samtliga ytor för lagring av flis samt tak avleds som dagvatten via dagvattenbrunnar 

inom verksamhetsområdet. Dagvattnet från verksamhetsområdet avleds via ett dike till 

intilliggande bäck, se utsläppspunkt i Figur 7.1.  

 

Figur 7.1. Utsläppspunkt för dagvatten för den befintliga verksamheten. 

För den planerade verksamheten ses den nuvarande dagvattenhanteringen över och utredningen 

presenteras i MKB. 

Hesekillebäcken avleds förbi kolonistugeområdet som är lokaliserat söder om 

verksamhetsområdet för att sedan kulverteras under Trelleborgs stadskärna. Bäckens 

utsläppspunkt till Östersjön finns öster om Trelleborgs hamn, se även avsnitt 6.4. 

7.2.3 Sanitärt spillvatten 
Sanitärt avloppsvatten från kontors- och personalutrymmen, avleds till det kommunala 

spillvattennätet. Golvbrunnar är kopplade till kommunalt spillvattennät via oljeavskiljare.  

För den planerade verksamheten installeras erforderliga oljeavskiljare för avledning av spillvatten 

till det kommunala spillvattennätet. 

7.3 Utsläpp till mark  
I samband med framtagande av tillståndsansökan kommer en statusrapport sammanställas för 

att dokumentera föroreningssituationen i mark och grundvatten på anläggningen samt planerad 

anläggning. Risken för utsläpp till mark bedöms liten både för befintlig och planerad verksamhet. 
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7.4 Förbrukning av vatten och övriga råvaror 
Stadsvatten från det kommunala dricksvattennätet används för att producera spädvatten till 

pannor och fjärrvärmenät. Spädvatten produceras med hjälp av avhärdningsfilter där 

natriumklorid (koksalt) används för att regenerera filtret. Ammoniak kommer att användas för 

rening av kväveoxider i den nya pannan. Lut i form av natriumhydroxid används för pH-justering 

av rökgaskondensat. Släckt kalk eller natriumbikarbonat kommer att användas för rening av sura 

ämnen i rökgaserna från den nya pannan. Saltsyra kan komma att användas för pH-justering i 

skrubbern för rökgasrening. Aktivt kol planeras att användas för rening av föroreningar i 

rökgaserna från den nya pannan. 

Tabell 7.4. Råvaruförbrukning för den befintliga samt planerade verksamheten. 

Råvaru-

förbrukning 
Enhet Användning 

Befintlig 

verksamhet 

Medel 

2017–2021 

Planerad 

verksamhet 

Alternativ 1 

Planerad 

verksamhet 

Alternativ 2 

Stadsvatten m3 Pannor 3 027 4 096 2 057 

Natriumklorid ton 
Avhärdning av 

spädvatten 
1,7 2,4 1,2 

Ammoniak ton 
Rening av 

kväveoxider 
0 123 133 

Lut (NaOH) ton 
pH-justering av 

rökgaskondensat 
37 73 19 

Släckt kalk eller 

natriumbikarbonat 
ton Rökgasrening 0 69 74 

Saltsyra (HCl) ton 
Rökgasrening 

skrubber 
0 19 0 

Aktivt kol ton Rökgasrening 0 15 16 

Förbrukningen av råvaror öka bedöms öka till följd av den planerade verksamheten förutsatt att 

alternativ 1 blir aktuellt. Detta innefattar installation av rökgaskondensering. Alternativ 2 innebär 

att användningen av stadsvatten bedöms minska jämfört med den befintliga verksamheten. En 

anläggning utan rökgaskondensering bedöms ge upphov till en större användning av ammoniak 

för att rena rökgaserna från kväveoxider. Detta eftersom en rökgaskondensering bidrar till en mer 

effektiv rening av ammoniaköverskott i rökgaserna.  

7.5 Buller, ljus, lukt och damning  
De största källorna till buller som verksamheten ger upphov till är transporter av tung trafik längs 

med transportvägarna till och från anläggningen samt hjullastare inom anläggningen. Buller 

förekommer även från skorstenar, elfilter, askutmatning, pumpar och fläktar.   
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Bolaget vidtar åtgärder för att begränsa bullerstörningar. Bland annat har bolaget installerat 

ljuddämpare i skorstenarna för att begränsa bullerstörningar. Inga klagomål på buller har 

inkommit under senare tid. I samband med framtagande av miljökonsekvensbeskrivning kommer 

en extern bullerutredning genomföras. I det blivande tillståndet enligt miljöbalken kommer 

bullernivån för verksamheten att regleras.   

Befintlig verksamhet innefattar en mycket liten risk för luktstörningar. Däremot kan lukt från 

planerad verksamhet uppstå vid hantering av avfallsklassat bränsle. Bränslet kommer att hanteras 

i slutna system inomhus vilket minskar risk för luktstörning. Inom ramen för egenkontrollen 

kommer rutiner tas fram för att begränsa risken för lukt.  

Damning kan förekomma vid bränsletransporter på grusvägen till och från anläggningen, samt vid 

lossning- och öppen hantering av fasta bränslen på bränsleplanen. Nuvarande bränsletransporter 

av fastbiobränsle är täckta. Damning från transporterna uppstår till följd av körning på 

grusunderlaget.  

Då den planerade verksamheten är belägen relativt nära bostäder kan risk för störning på grund 

av ljus uppkomma.  

7.6 Avfall och restprodukter  
Avfall som kommer att uppkomma inom verksamheten källsorteras och lagras i avsedda kärl utan 

risk för spridning till luft, mark eller vatten. De avfallstyper som kan uppkomma inom 

verksamheten är: 

• Brännbart avfall (tex trä från emballage) 

• Plastfilm 

• Wellpapp 

• Blandskrot 

• Kontorspapper 

• Spillolja 

• Färgavfall 

• Lysrör och glödlampor 

• Batterier 

Inom ramen för bolagets egenkontroll förtecknas samtliga avfallsslag, mängder och ursprung i en 

avfallsjournal. Rutin finns för externt omhändertagande av avfall.   

Askan som uppstår i nuvarande verksamhet omhändertas av en mottagare med för ändamålet 

erforderliga tillstånd. Analys av askan genomförs minst en gång per driftsäsong i syfte att 

säkerställa tillräcklig kvalitet för återföring till skogsmark. Bolaget har en rutin för provtagning av 

aska och följer Skogsstyrelsens rekommendationer för askåterföring av restprodukter från 

skogsbiomassa.  

I planerad verksamhet klassas askan som farligt eller icke farligt avfall beroende på dess innehåll. 

Aska som klassas som farligt avfall deponeras och aska som klassas som icke farligt avfall kan 

användas för anläggningsändamål. Vid användning för anläggningsändamål kan mottagaren 
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använda askan till exempelvis parkeringsytor eller vägar och då ersätta annars jungfruligt material. 

Mängden aska som förväntas uppkomma i befintlig och planerad verksamhet presenteras i Tabell 

7.5. 

Tabell 7.5. Askmängder som förväntas uppkomma i befintlig samt planerad verksamhet. 

Mängd aska Enhet 

Befintlig 

verksamhet 

Medel 2017–2021 

Planerad 

verksamhet, 

alternativ 1 

Planerad 

verksamhet, 

alternativ 2 

Flygaska ton 106 393 423 

Bottenaska ton 248 918 986 

Totalt ton 354 1 311 1 409 

Mängden aska förväntas öka med den planerade verksamheten och detta till följd av en ökad 

energiproduktion och ökad mängd tillfört bränsle. För alternativ 1 bedöms mängden aska bli något 

mindre då rökgaskondensering bidrar till en minskad mängd bränsle. 

7.7 Energiförbrukning  
Energiförbrukningen avseende tillfört bränsle och elförbrukning för den befintliga och den 

planerade verksamheten presenteras i Tabell 7.6. 

Tabell 7.6. Energiförbrukning för den befintliga samt planerade verksamheten. 

Energiförbrukning Enhet 

Befintlig 

verksamhet 

Medel 2017–2021 

Planerad 

verksamhet, 

alternativ 1 

Planerad 

verksamhet, 

alternativ 2 

Tillfört bränsle MWh 74 784 147 972 159 447 

Elförbrukning MWh 1 826 3 618 3 618 

Totalt MWh 76 610 151 590 163 065 

Tillfört bränsle och elförbrukning bedöms öka med det dubbla för den planerade verksamheten 

jämfört med den befintliga. Detta till följd av en ökad energiproduktion och ökningen av 

energiförbrukning sker relativt proportionellt. 

Bolaget omfattas sedan nyligen även av lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266), 

vilken syftar till att ta fram energi- och miljöeffektiva åtgärdsförslag för att minska 

energianvändningen. Arbetet med energikartläggningen pågår och Östervångsverket har ännu 

inte kartlagts.  
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8. Sammanfattning av miljöeffekter som den 

planerade verksamheten kan antas medföra  

8.1 Resursförbrukning 
Verksamhetens förbrukning av resurser utgörs främst av bränsle, el, vatten och kemikalier till 

förbränningsprocessen. Den planerade verksamheten kommer innebära en ökad elförbrukning 

samt en ökad förbrukning av råvaror och bränslen till den nya baslastpannan. 

Planerad verksamhet innebär en minskad förbrukning av jungfruliga bränslen vilket innebär att 

dessa fraktioner i stället kan användas till nya produkter högre upp i värdekedjan samtidigt som 

det återvunna bränslet som är avfallsklassat kan nyttjas på ett effektivt sätt som fjärrvärme till 

Trelleborg tätort. Detta bidrar till ett cirkulärt utnyttjande av resurser. 

8.2 Emissioner 
Värmeproduktion bidrar till påverkan på klimatet avseende utsläpp till luft. Planerad verksamhet 

kommer dock omhänderta avfallsfraktioner och energiåtervinning av dessa bränslen ger andra 

miljövinster. Verksamheten ger framför allt upphov till emissioner av NOx, SO2, stoft, CO2 och CO. 

Anläggningen kommer att vara utrustad med effektiv rökgasrening och kontinuerlig uppföljning av 

utsläpp till luft. 

Verksamhetens emissioner till luft av grövre stoftpartiklar från förbränning och transporter har 

främst lokal nedsmutsande effekt. Utsläpp av finare partiklar räknas som inandningsbara och 

medför risk för negativ hälsopåverkan. Fina stoftpartiklar som sprids långt kan påverka 

strålningsbalansen i stratosfären och därmed ha värmande eller kylande effekt på klimatet. 

Utsläpp av NOx har mestadels lokal påverkan då det innebär hälsorisker vid inandning men bidrar 

även regionalt till övergödning av vatten, försurning av mark och vatten. Då NOx utsätts för solljus 

bildas s.k. marknära ozon vilket bl a kan hindra fotosyntesen och skada luftvägarna. Emissioner av 

CO har främst lokal hälsopåverkan i närhet av utsläppspunkten. Utsläpp av CO kan då ge effekter 

på människors hälsa vid inandning. Utsläpp av SO2 bidrar till försurning av mark och vatten. 

För planerad verksamhet förväntas transporterna till och från anläggningen att öka. Utsläpp av 

koldioxid från transporter av bränslen och andra produkter till och från verksamheten bidrar också 

till klimatpåverkan.  

Hur planerad verksamhet påverkar möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer (MKN) för 

luftkvalitet kommer beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

För ÖV1 och ÖV2 leds kondensatet från rökgaskondenseringen efter behandling via ett mindre 

gräsbevuxet dike till Hesekillebäcken. Även för planerad verksamhet (alternativ 1) kommer 

troligtvis kondensatet, efter behandling, att ledas ut i diket. Sanitärt avloppsvatten från kontors- 

och personalutrymmen avleds till det kommunala spillvattennätet. Golvbrunnar som är kopplade 

till det kommunala spillvattennätet är utrustade med oljeavskiljare. Dagvatten från området avleds 

via dike till den intilliggande bäcken.  
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Ökade transporter kan bidra till höjning av bullernivåerna längst transportvägarna. Påverkan 

bedöms bli begränsad då transporter till och från anläggningen främst kommer att ske under 

dagtid. Förhöjda bullernivåer kan förekomma om någon säkerhetsventil på pannorna skulle lösa 

ut, denna störning är dock kortvarig, högst någon minut. Bullernivåerna kommer också vara 

förhöjda under byggnadsfasen på grund av schaktarbeten, transporter, montagearbeten och 

pålning. 

Damning från lagring av de återvunna bränslena samt aska förväntas inte uppstå eftersom 

hanteringen kommer utföras inomhus. Damning förekommer även från transporter till och från 

verksamheten. Vägen är grusad. Nuvarande bränsletransporter av fastbiobränsle är täckta. 

Nedskräpning kan uppstå vid stark vind vid öppen hantering av fasta bränslen till de befintliga 

fastbränslepannorna ÖV1 och ÖV2, samt aska. För planerad verksamhet kommer det återvunna 

bränslet att hanteras slutet. Askan som uppkommer vid ÖV1 och ÖV2 samlas upp i slutna 

containrar för att minimera risken för nedskräpning. Även för planerad verksamhet avses 

askhanteringen att vara sluten. Fastbränslen för den planerade baslastpannan avses hanteras 

inomhus, vilket minskar risken för nedskräpning. 

Avfallsklassade bränslen som kan ge upphov till störande lukt planeras att hanteras inbyggt. Lukt 

från bioolja kan även förekomma. Ju högre lagringstemperatur som biooljan har, desto fler 

lättflyktiga ämnen avges från biooljan. Det avses att användas en bioolja som inte ger 

stoftemissioner och som är lagringsbar utan att härskna, vilket minskar risker för luktstörning. 

8.3 Olyckshändelser och andra oavsiktliga händelser 
Vid eventuella olyckshändelser eller annan påverkan som innebär läckage av till exempel olja, 

kemikalier eller släckvatten kan mark och vatten förorenas och mängden avfall för 

omhändertagande öka. Konsekvensen av en sådan händelse beror av vad som läckt ut och i vilken 

utsträckning man lyckats samla upp och omhänderta läckaget. Effekter på recipienten och på 

vattenlevande organismer kan uppstå till exempel till följd av förhöjd olje- eller föroreningshalt i 

vattnet. 

Förorenat släckvatten kan samlas upp i bränslefickan för den planerade pannan samt mot murar 

utomhus. Avlopp kommer att kunna tätas i syfte att förhindra utsläpp av föroreningar till 

dagvattensystemet. Dagvattensystemet kommer också att vara utrustat med ventiler för att kunna 

förhindra att förorenat vatten kan lämna anläggningen. Marken kring anläggningen kommer att 

vara hårdgjord samt luta för att förhindra spridning till omgivningen och underlätta uppsamling. 

I bolagets egenkontrollprogram finns rutiner för hantering av driftstörningar och händelser som 

kan leda till olägenheter för människors hälsa och miljön. Insamling och uppföljning av 

anläggningsspecifika data görs kontinuerligt på anläggningen. Avvikelser och andra incidenter 

dokumenteras och hanteras. Driftstörningar som leder till någon form av miljöpåverkan 

rapporteras till tillsynsmyndigheten. Förebyggande arbete utförs i form av regelbundna 

ronderingar i anläggningen samt interna kontroller för att säkerställa driften.  



   
 

Sida 34 av 43 

 

Framtida klimatförändringar kan innebära kraftiga regn där en stor mängd dagvatten behöver 

hanteras. En riskbedömning avseende yttre miljö och klimat kommer att genomföras i samband 

med miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att redovisas i tillståndsansökan. 

9. Planerade åtgärder för att förebygga, hindra, 

motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter 
I samband med kommande bedömning av miljöpåverkan från planerad verksamhet kommer 

behovet av skyddsåtgärder att bedömas. Förslag på åtgärder för att förebygga och motverka 

negativa miljöeffekter kommer att tas fram. 

9.1 Kontroll av utsläpp till luft  
Utsläppet till luft från anläggningen kommer att kontrolleras med både kontinuerliga och 

periodiska mätningar. Dessutom kommer processparametrar som O2, temperatur och rökgasflöde 

mätas. De kontinuerliga mätningarna kommer att kvalitetssäkras enligt aktuella standarder och ett 

ackrediterat luftlaboratorium kommer att genomföra de periodiska mätningarna. Resultatet av 

mätningarna kommer att användas för att optimera driften av anläggningen och säkerställa att 

gällande regelverk uppfylls. Mätfrekvensen bestäms utifrån gällande regelverk för respektive 

panna och redovisas i Tabell 9.1. 

Tabell 9.1. Mätningar av emissioner från de olika pannorna. 

Parameter ÖV1 & ÖV2 Oljepannor Ny baslastpanna 

Stoft Periodisk Periodisk Kontinuerlig 

CO Kontinuerlig Periodisk Kontinuerlig 

TOC - - Kontinuerlig 

NOX Kontinuerlig Periodisk Kontinuerlig 

NH3 - - Kontinuerlig 

SO2  - Periodisk Kontinuerlig 

HCl - - Kontinuerlig 

HF - - 
Kontinuerlig/ 

Periodisk* 

Hg - - Periodisk 

Cd + Tl - - Periodisk 

As…V - - Periodisk 

PCDD/F - - Periodisk 

Bens(a)pyren - - Periodisk 

*Vid val av alternativ 1 kommer HF mätas periodiskt. 
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Behovet av att mäta ytterligare parameter som kan krävas enligt WI BATC kommer att undersökas 

när avfallspannan tas i drift.  

9.2 Kontroll av utsläpp till vatten  
Avloppsvattnet för respektive pannas rökgasrening kommer att provtas och analyseras med olika 

frekvenser utifrån kraven i gällande regelverk. pH, temperatur, flöde och suspenderat material 

(susp) kommer att mätas eller provtas i aktuella fall med egen utrustning. Övriga parametrar 

kommer analyseras vid ett ackrediterat laboratorium. Resultatet av mätningarna kommer att 

användas för att optimera driften av anläggningen och säkerställa att gällande regelverk uppfylls. 

Planerade mätfrekvenser redovisas i Tabell 9.2. 

Tabell 9.2. Kontroll av avloppsvatten från rökgasrening vid ny baslastpanna. 

Parameter Ny baslastpanna 

pH Kontinuerlig 

Temperatur Kontinuerlig 

Flöde Kontinuerlig 

NH4 Provtagning 

Susp Kontinuerlig/provtagning* 

As Provtagning 

Cd Provtagning 

Cr Provtagning 

Cu Provtagning 

Hg Provtagning 

Mo Provtagning 

Ni Provtagning 

Pb Provtagning 

Sb Provtagning 

Tl Provtagning 

Zn Provtagning 

PCDD/F Provtagning 

Utsläppet av susp kan antingen komma att övervakas med kontinuerlig turbiditetsmätning eller 

med provtagning varje dygn. Inom den befintliga verksamheten mäts pH i det gemensamma 

rökgaskondensatflödet kontinuerligt för ÖV1 och ÖV2.  
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9.3 Motverkan av nedskräpning  
I befintlig verksamhet finns risk för damning på grund av transporter till och från verksamheten då 

vägen in till anläggningen inte är asfalterad. 

För den planerade verksamheten motverkas nedskräpning genom sluten hantering av återvunna 

bränslen och aska från förbränning.  

Anläggningsområdet ramas in av mur eller staket samt att höjden på bränslehögar hålls nere för 

att motverka nedskräpning vid hård vind. 

9.4 Förebyggande arbete för hushållning av energi och råvaror  
Fossila bränslen ersätts med förnybara och återvunna bränslen. Återvunna bränslen har företräde 

framför jungfruliga förnybara bränslen. 

Bolagets huvudverksamhet är energiproduktion, en viktig faktor är därför att anläggningen drivs 

så effektivt som möjligt och övervakas kontinuerligt. 

För att optimera energiuttaget ur råvaran är energieffektivisering centralt för denna typ av 

anläggning. Arbetet med att effektivisera energianvändningen inom produktionen pågår 

kontinuerligt. Detta arbete bedrivs bland annat genom att: 

•  Fortlöpande styra anläggningen på effektivast möjliga sätt. 

•  Fjärrvärmeproduktion av spillvärme från rökgaskondensorer. 

•  Minimera mängden förluster via läckage och dylikt genom regelbunden rondering. 

•  Vid inköp av ny utrustning välja det mest energieffektiva alternativet om det är 

tekniskt/ekonomiskt möjligt. 

•  Regelbunden uppföljning av produktionens effektivitet. 

9.5 Motverkan av buller- och luktstörningar  
Buller från anläggningsområdet förekommer normalt på en låg nivå. Utrustning för 

bränslehantering, pumpar och fläktar som han alstra ljud är och kommer att vara placerade 

inomhus, vilket reducerar bullerpåverkan för omgivningen och intilliggande byggnader. Befintlig 

skorsten för Östervångsverket är försedd med en ljuddämpare för att minska bullerpåverkan till 

omgivningen. Buller förekommer i anslutning till Östervångsverket från järnvägen, trafik och 

jordbruksverksamhet. Hanteringen av bränsle utomhus bedöms minska till följd av den planerade 

verksamheten och därmed bedöms buller från sådan bränslehantering minska. 

Lukt kan uppstå vid hantering av bränslen, så som avfallsklassade bränslen och bioolja. Bränslen 

tillhörande den nya baslastpannan kommer att hanteras inomhus, vilket minimerar risker för 

luktstörningar. En lagringsbar bioolja kommer att användas, vilket motverkar lukt. 

9.6 Sårbarhet för klimatförändringar 
Anläggningen är placerad drygt 2 km ifrån Trelleborgs kustremsa vilket innebär att risken för 

översvämning på grund av förhöjd havsnivå anses mycket liten. Det förekommer inte heller några 

vattendrag i anslutning till anläggningen som skulle kunna medföra risk för översvämning av 

anläggningsområdet. Klimatrisker utreds vidare i miljöriskbedömningen i MKB. 
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9.7 Egenkontrollrutiner  
Bolaget har ett befintligt, dokumenterat egenkontrollprogram. Detta kommer att ses över och 

uppdateras med anledning av planerad verksamhet. I det uppdaterade egenkontrollprogrammet 

kommer eventuella behov av kontroller att tas med för att säkerställa att verksamhetens utsläpp 

och påverkan på miljön minimeras. 

10. Bedömning av om verksamheten kan 

antas ha betydande miljöpåverkan  
Verksamheten är enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) en sådan verksamhet som 

antas ha en betydande miljöpåverkan då verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. § 15.  

11. Kostnads- och nyttoanalys 
Bolaget avser att installera en ny baslastpanna för återvunna bränslen på befintlig anläggning 

Östervångsverket i Trelleborg. Syftet är att möta ett ökat fjärrvärmebehov i regionen samt 

fluktuationer på bränslemarknaden. Den planerade pannan kommer ha en installerad tillförd 

effekt om ca 15 MW. Därtill planeras en biooljepanna, som idag är placerad på Sjöviksvägen 6 i 

Trelleborg, att omplaceras till Östervångsverket.  

En kostnads-nyttoanalys ska utföras i vissa fall vid planering av ny produktionsanläggning för att 

utreda potentialen för användning av högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla och 

spillvärme från industrin i enlighet med lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på 

energiområdet (LKN). En kostnads-nyttoanalys ska genomföras enligt denna lag om den planerade 

installationen uppfyller något av tröskelvärdena i 3 § alternativt vid en enligt 2 § omfattande 

uppgradering av befintlig anläggning.  

2 § Med omfattande uppgradering avses i denna lag en sådan uppgradering vars kostnad överstiger 50 

% av investeringskostnaderna för en ny jämförbar anläggning.  

Som en omfattande uppgradering avses dock inte installation av utrustning för avskiljning av koldioxid 

vid en förbränningsanläggning.  

3 §   En kostnads-nyttoanalys enligt denna lag ska utföras vid planeringen av  

   1. en ny termisk elproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 megawatt,  

   2. en ny industrianläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 megawatt som genererar 

användbar spillvärme,  

   3. ett nytt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla, eller  

   4. en ny energiproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 megawatt inom ett 

befintligt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla.  

En kostnads-nyttoanalys ska även utföras vid planeringen av en omfattande uppgradering av en sådan 

befintlig anläggning som avses i första stycket 1, 2 och 4.  

Kostnads-nyttoanalysen ska utföras av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten i den 

anläggning som omfattas av analysen.  

 

Undantag från skyldigheten att utföra en kostnads-nyttoanalys gäller för den som uppfyller något 

av villkoren i 3 § i LKN finns i förordningen 2014:349 om vissa kostnads-nyttoanalyser på 
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energiområdet. Undantagen gäller toppbelastnings- och reservanläggningar för elproduktion med 

viss drifttid, kärnkraftsanläggningar samt anläggningar som behöver vara placerade nära en 

anläggning för geologisk lagring av koldioxid. I Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2014:3, 6 § 

specificeras det vilka planerade energiproduktionsanläggningar som behöver genomföra en 

kostnads-nyttoanalys under planeringsstadiet av en omfattande uppgradering eller ny 

produktion.   

6 § Vid planeringen av en ny energiproduktionsanläggning inom ett befintligt nät för fjärrvärme eller 

fjärrkyla ska en kostnads-nyttoanalys utföras om   

1. närliggande industrianläggningar med användbar spillvärme ligger på ett ledningsavstånd om   

a. mindre än 20 kilometer från en tekniskt lämplig anslutningspunkt till det befintliga 

nät som energiproduktionsanläggningen kommer att anslutas till, eller   

b. mindre än 40 kilometer från en tekniskt lämplig anslutningspunkt till det befintliga 

nät som energiproduktionsanläggningen kommer att anslutas till om 

energiproduktionsanläggningens planerade normalårsproduktion är större än 200 

gigawattimmar per år, och   

2. användbar spillvärmemängd från högst två närliggande industrianläggningar sammanlagt uppgår 

till minst 20 procent av energiproduktionsanläggningens planerade normalårsproduktion, eller uppgår 

till minst 50 gigawattimmar per år.  

Fjärrvärmeföretag och industrier ska genomföra en kostnads-nyttoanalys för att beakta 

möjligheten att använda spillvärme från närliggande industrianläggningar. Kraven gäller förutsatt 

att närliggande industrianläggningar med användbar spillvärme som befinner sig inom vissa 

avstånd, kan tillhandahålla vissa leveranser med tillräcklig temperatur och att en viss mängd 

användbar spillvärme kan levereras från högst två närliggande industrianläggningar (så kallade 

tröskelvärden).  

11.1 Nuvarande anläggning   
Östervångsverket i Trelleborg utgörs av två fastbränslepannor med en installerad tillförd effekt på 

4,5 respektive 9 MW (ÖV1 och ÖV2) inklusive rökgaskondensering, samt 3 oljepannor med en 

installerad tillförd effekt på 2,5, 3 respektive 11 MW (ÖV OP2, ÖV OP3 samt ER1). Östervångsverket 

förser Trelleborg tätort med fjärrvärme. Värmeproduktionen sker främst med jungfruligt 

biobränsle och uppgår till ca 65 GWh årligen.  

11.2 Planerad förändring av verksamheten  
Bolaget planerar att installera en ny baslastspanna för värmeproduktionen på ca 15 MW installerad 

tillförd effekt. Bränsle för den nya pannan är återvunna fossilfria fasta bränslen. Därtill planeras 

en biooljepanna med en installerad tillförd effekt på 11 MW, som idag är placerad på Sjöviksvägen 

6 i Trelleborg, att omplaceras till Östervångsverket. Den totala årliga värmeproduktionen för den 

planerade verksamheten beräknas ligga på ca 145 GWh inklusive rökgaskondensering. 

Inkoppling av den nya pannan sker mot befintliga system vid Östervångsverket.   
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11.3 Slutsats  
Östervångsverket producerar värme för att förse Trelleborg tätort med fjärrvärme. Tröskelvärdet 

för en ny energiproduktionsanläggning vid Östervångsverket i Trelleborg är en total tillförd effekt 

på mindre än 20 MW inom ett befintligt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla enligt 3 § 4 LKN. 

Biooljepannan som ska omlokaliseras räknas inte med i denna effekt, då biooljepannans effekt 

redan finns i befintligt fjärrvärmenät.  

Eftersom den planerade pannan hamnar under tröskelvärdet för total installerad effekt anser 

bolaget att ingen kostnads-nyttoanalys behöver genomföras. Det finns inga närliggande industrier 

som kan leverera spillvärme till fjärrvärmenätet med en sådan effekt som motsvarar den nya 

produktionsanläggningen som avses att byggas.  

12. Genomförande av samråd  
Verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) § 6 punkt 1. Ett avgränsningssamråd genomförs utan föregående 

undersökningssamråd då verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 

23 § 1 miljöbalken. Samrådet kommer att genomföras på plats i Trelleborg i Trelleborgs kommuns 

lokaler med företrädare för Adven Energilösningar AB, Länsstyrelsen i Skåne län, 

räddningstjänsten samt Miljöavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen vid Trelleborgs 

kommun. Som en del av samrådet kommer samrådsunderlag med inbjudan till att lämna 

synpunkter på samrådet även att skickas till övriga intressenter såsom berörda myndigheter, 

kommunala förvaltningar, grannverksamheter och lokala intresseföreningar. En annonsering 

kommer att genomföras i den lokala pressen med information om hur närboende och övriga 

intressenter kan ta del av samrådsunderlaget. Inbjudan till samråd för särskilt berörda skickas ut 

separat, med en beskrivning om hur de bedöms påverkas av den planerade verksamheten. 

Samrådet kommer att pågå fram till 3 oktober 2022. Slutligen kommer en samrådsredogörelse att 

upprättas för att sammanfatta samrådsprocessen och synpunkter som inkommit. 

Samrådsredogörelsen kommuniceras med Länsstyrelsen i Skåne län och kommer att biläggas 

ansökningshandlingarna.  

13. Avgränsning och innehåll ansökan 

13.1 Förslag till avgränsningar av MKB 
Den planerade verksamheten bedöms främst ha en påverkan på hälsa och miljö genom utsläpp 

till luft och vatten, buller, uppkomst av aska och transporter. 

Därav kommer MKB:n att innehålla fördjupade utredningar med följande omfattning: 

o Luftkvalitetsutredning med spridningsberäkning av kväveoxider, partiklar (PM 10 och PM 

2,5), svaveldioxid, metaller (nickel, arsenik, bly, kadmium) och deposition. Beräkningarna 

utförs utifrån nollalternativet samt ett värsta fall-scenario på utsläpp från 

Östervångsverkets pannor inklusive ny baslastspanna samt Bio10. 
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o Bullerutredning för utvalda platser i omgivningen samt beräknade bullerkrav på 

tillkommande anläggningsdelar samt transporter. 

o Statusrapport och geoteknisk undersökning om påverkan på föroreningar i mark och 

grundvatten 

o Recipientutredning med beskrivning av recipient (Hesekillebäcken och Södra Östersjön). 

Bedömning av förutsättningar för nollalternativ och den planerade verksamheten för 

utsläpp av process- och dagvatten. Identifikation av vilka kvalitetsfaktorer och parametrar 

som berörs av verksamhetens utsläpp och som skall ingå i utvärdering av påverkan på MKN 

för ytvatten. Bearbetning och spädningsberäkningar för att bedöma påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för vatten för nollalternativ och planerad verksamhet. 

o Lokaliseringsutredning 

Påverkan på hälsa och miljö på grund av följande aspekter bedöms genom beräkningar och/eller 

uppskattningar: 

o Beräknade fossila utsläpp 

o Redovisning av förväntade mängder aska samt möjliga användningsområden 

o Redovisning av förväntade transporter samt transporternas totala utsläpp av kväveoxider, 

partiklar, svaveloxid samt fossil koldioxid. 

Det kommer även att genomföras en riskbedömning avseende miljö- och klimatrisker samt en 

beskrivning av släckvattenhantering.  

13.2 Innehåll ansökan 
o Yrkanden och förslag till villkor 

o Gällande beslut rörande verksamheten  

o Lokalisering och planfrågor  

o Kortfattad sammanställning av ansökt verksamhet  

o Miljökonsekvenser och villkorsfrågor 

o Tillåtlighet samt redovisning av hur verksamheten uppfyller miljöbalkens hänsynsregler 

och miljökvalitetsnormer 

o Kontroll av verksamheten 

o Tidplan 

o Bestämmelser utöver miljöbalken som verksamheten omfattas av t ex:  

• Förordning (2013:253) om förbränning avfall 

• Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

• Industriutsläppsförordning (2013:250) 

• Egenkontrollförordningen (1998:901) 

o Samrådsredogörelse  

o Statusrapport 

13.3 Innehåll teknisk beskrivning 
o Inledning och historik  
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o Beskrivning av nuvarande verksamhet  

o Beskrivning av nollalternativ  

o Beskrivning av planerad verksamhet  

o Drift och bränslebehov  

o Beskrivning av bränslen  

o Utsläpp till luft och vatten från verksamheten  

o Förbrukning av energi, resurser och råvaror  

o Förteckning av farliga kemikalier och kemikalier av större omfattning som planeras att 

användas i verksamheten med egenskaper 

o Avfall  

o Kemikaliehantering  

o Transporter  

o Alternativa tekniker samt redovisning av BAT (Best Available Technique) 

o Kontroll av verksamheten 

o Redovisning i bilagor om hur verksamheten uppfyller krav enligt:  

• Förordning (2013:253) om förbränning avfall 

• Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar 

• Industriutsläppsförordning (2013:250) 

• Egenkontrollförordningen (1998:901) 

13.4 Innehåll MKB  
o Administrativa uppgifter  

o Avgränsningar, syfte och metod för MKB 

o Verksamhetens omfattning och utformning  

o Områdesbeskrivning med beskrivning av känsliga områden  

o Alternativ till lokalisering  

o Påverkan på grund av utsläpp till luft och vatten, spridningsberäkning redovisas i bilaga 

o Påverkan på grund av utsläpp till vatten   

o Statusrapport om påverkan på föroreningar i mark och grundvatten, redovisas i bilaga 

o Buller (utredning redovisas i bilaga) 

o Transporter  

o Hushållning av energi, resurser och råvaror  

o Risker och konsekvenser vid olyckor, inklusive konsekvenser och bedömning av 

verksamhetens sårbarhet för klimatförändringar 

o Påverkan på nationella, regionala och lokala miljömål samt globala effekter  

o Påverkan på luft och vatten kopplat till miljökvalitetsnormer 

o Redovisning av deltagarnas sakkunskap 

o Situationsplan redovisas i bilaga 
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