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1

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Anläggning

Ystad Energi AB

Platsnummer

1286-137B

Huvudman

Ystad Energi AB

Postadress

Fridhemsgatan 24, 271 45 Ystad

Besöksadress

Koppargatan, Ystad

Telefon

0411-57 70 00

VD

Jessica Fredson
Telefon 0411 - 577 190, mobil 0709-477 190
jessica.fredson@ystad.se

Miljöansvarig för
anläggningen

Vinko Culjak
Telefon 0411 - 577 171, mobil 0709-477 171
vinko.culjak@ystad.se

Teknisk
kontaktman

Benny Hansson
Telefon 0411 - 5765 40, mobil 0709-917 028
benny.hansson@ystad.se

Organisationsnummer

556527-2936

Kommun och län

Ystads kommun, Skåne län

Fastighetsbeteckningar

Elektronen 12, del av Östra Industriområdet 2:1,
Katoden 1, del av Sandskogen 2:1, samt
Lamellen 10

Verksamhetskod enligt 2013:251

40.50 (B) samt 39.90 (bränslelager), 20.40
(flisning)

Tillsynsmyndighet

Länsstyrelsen Skåne

Tillståndsmyndighet

Länsstyrelsen Skåne

Tillstånd enligt miljöbalken

2002-06-27
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2

INLEDNING
Föreliggande handling utgör underlag för de avgränsningssamråd som enligt
bestämmelserna i 6 kap miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med
de övriga statliga myndigheter, de kommuner, intresseorganisationer, verksamheter
och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.
Utöver en prövning enligt 9 kap miljöbalken omfattar även den kommande ansökan
en prövning enligt 7 kap miljöbalken (Natura 2000). Prövningen enligt 7 kap beror
på det näraliggande Natura 2000-området Ystads sandskog.
Bolaget önskar nu synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering,
omfattning, utformning och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i
sig eller till följd av yttre händelser.

3

BAKGRUND OCH KLASSNING AV VERKSAMHETEN
De senaste åren har antalet fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet i Ystad ökat
och därmed den anslutna effekten. Utöver detta har Lantmännen tagit ur drift sina två
fastbränslepannor som levererade värme till fjärrvärmenätet. Sammantaget gör bolaget
den bedömningen att det på sikt erfordras utökad fjärrvärmekapacitet för att möta behovet
grundat på nedanstående faktorer;
•

växande befolkning

•

Ett flertal aktörer planerar bygga ut fastigheter de närmaste åren

•

Lantmännens fastbränsleanläggning är tagen ur drift

•

Pannkapacitet som på sikt ska utrangeras, pga. ålder, P37, 4 MW.

•

En del i arbetet i en fossilfri värmeproduktion.

Ystad Energi AB (Bolaget) har därför låtit upprätta detta underlag för samråd enligt
6 kap. inför en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken.
Ansökan kommer att avse ändring och fortsatt drift vid värmeverket på fastigheterna
Elektronen 12, del av Östra Industriområdet 2:1, Katoden 1, del av Sandskogen 2:1 samt
fastigheten Lamellen 10 i Ystads kommun, Skåne län.
3.1

KLASSING

Såväl nuvarande som sökt verksamhet är klassad med kod 40.50-i (Anläggning för
förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst
300 megawatt) enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). (39.90 om det lagras mer
än 5 000 ton bränsleflis per år, 20.40 om flisningen omfattar mer än 1 000 m3 fast mått
eller 3 000 m3 löst mått),
3.2

ANNAN MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR VERKSAMHETEN

Såväl nuvarande som den sökta verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i
9 kap. 6 § MB och miljöprövningsförordningen. Utöver detta kommer verksamheten även
vara tillståndspliktig enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Denna lagstiftning omfattas inte av detta samråd.
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Anläggningen kommer inte klassas som en Sevesoanläggning enligt lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesolagen).
Verksamheten kommer att omfattas av miljöprövningsförordningens 1 kap. 15 § och är
därmed en industriutsläppsverksamhet enligt industriutsläppsförordningen (2013:250)
(IUF). En statusrapport är under upprättande.
Verksamheten omfattas också av för ordning (2018:471) om Medelstora
förbränningsanläggningar. En kostnads-nyttoanalys kommer att upprättas i enlighet med
22 kap miljöbalken samt lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet.
3.3

GÄLLANDE TILLSTÅND

Verksamheten bedrivs i enlighet med tillstånd enligt miljöbalken meddelat av
Länsstyrelsen i Skåne län den 27 juni 2002 samt ett antal villkorsändringar och slutliga
villkor. Utöver detta finns det ett antal anmälningsbeslut såsom bl.a. pannbyte av P33 mot
P96, utökning av biobränslelager, flisning av stock samt installation av
rökgaskondensering på panna P93. Se tabell nedan:
Datum

Beslutsmyndighet

Tillståndet avser

2002-06-27

Länsstyrelsen i Skåne län

Tillstånd enligt miljöbalken

2003-06-26

Länsstyrelsen i Skåne län

Förlängning av prövotid

2008-04-24

Länsstyrelsen i Skåne län

Slutliga villkor avseende CO

2008-12-29

Miljödomstolen

Undanröjning av villkor 16

2009-04-09

Länsstyrelsen i Skåne län

Upphävande av tillstånd för avfallsförbränning

2010-09-09

Länsstyrelsen i Skåne län

2011-02-10

Länsstyrelsen i Skåne län

Villkorsändring, slutliga villkor. Beslut om
återkallelse av ansökan.
Slutliga villkor

2011-05-26

Länsstyrelsen i Skåne län

Villkorsändring (3, 4, 6, 7, 9, 13 och 16)

1

2011-11-08

Mark- och miljödomstolen Villkorsändring (4)

Figur 1. Sammanställning av beslut

4
4.1

VERKSAMHETSBESKRIVNING
ALLMÄNT

Ystad Energi AB producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ystad, Hedeskoga och
ett lokalt fjärrvärmenät i Köpingebro, Ystad Energi AB är helt ägt av kommunen. Fjärrvärmeverksamheten drivs från huvudproduktionsanläggningen Pc Anoden, som är
belägen på Koppargatan 14 inom östra industriområdet i Ystad. Nuvarande värmeverksamhet bedrivs inom ett område som enligt detaljplanen är avsett för industriell och
motsvarande verksamhet. Närmaste bostäder finns på cirka 400 meters avstånd från
värmeverkesområdet.

1

Vann laga kraft 2012-01-18

Underlag inför samråd – utökad verksamhet vid värmeverket Anoden, Ystad Sida 7(49)

Övriga produktionsanläggningar som kan leverera till fjärrvärmenätet är Pc Äpplet
belägen på fastigheten Äpplet 3 och en extern leverantör, Tvären AB. Produktionen från
Pc Äpplet utförs med en oljepanna och från Tvären AB med halm. En mindre panncentral
finns i området Källesjö och samhället Hedeskoga, denna panncentral är belägen direkt
vid infarten till Hedeskoga. Produktionen sker med en deponigaspanna och med RME i
en oljepanna.
Den årliga produktionen av fjärrvärme vid samtliga anläggningar i nätet är ca
160 000 MWh och är sedan utbytet av Eo1 mot bioolja till 100 % baserad på biobränsle.
Distributionen av fjärrvärmen sker med hjälp av pumpar som är placerade på respektive
produktionsanläggning.
Fjärrvärmenätet är utbyggt inom hela Ystad tätort vilket sträcker sig från det östra
industriområdet till bebyggelsen i väster och till bebyggelsen norr om Ystad,
Källesjö/Hedeskoga. Den totala sträckningen av fjärrvärmerör är ca 120 km och cirka
1 900 fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet, varav ca 1 300 är villor.
4.2

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING – NUVARANDE VERKSAMHET

Verksamheten är fjärrvärmeverksamhet och är bestyckad med följande komponenter:
Panna
P34
P35
P36
P37
P96
P93
P94
∑

Tillförd effekt
6 MW
13,5 MW
13,5 MW
4 MW
12 MW
6 MW
12 MW
67 MW

Bränsle
Gas, (olja)
Olja
Olja
Fasta biobränslen
Fasta biobränslen
Fasta biobränslen
Fasta biobränslen

Reningsutrustning utsläpp till luft
Multicyklon, elfilter och rökgaskondensor
Multicyklon2, venturi och rökgaskondensor
Elfilter och rökgaskondensor
Multicyklon3, venturi och rökgaskondensor

Figur 2. Sammanställning av pannor.

Av Bilaga 1 och 2 framgår verksamhetens lokalisering i Ystad. Bilagorna 3 och 4
redovisar den nuvarande (vilken kan komma att ändras sett över tiden) förvaringen av
kemiska produkter, askor, oljor, miljöstationen samt de olika pannornas lokalisering inom
området samt exempel på var tillkommande pannor kan komma att förläggas.
Processchema över en rosterpanna visas i bilaga 5 och rökgaskondenseringen med
tillhörande rening visas i bilaga 6.
Bränslehantering
Till P37 finns ett bränslelager i markplan under tak som rymmer 300 m3. Detta lager
försörjs genom inlastning med lastmaskin från utomhus lagret.
Bränslelagret till P93 rymmer 500 m3 och detta är i markplan och under tak. Detta lager
försörjs genom inlastning med lastmaskin från utomhus lagret.
Ett gemensamt bränslelager under tak finns för P94/P96 med en volym om 3000 m3. Till
detta lager finns en bränslesilos där intransporter eller från utomhus lagret av biobränslet

2

Elfilter är upphandlade, projektering är pågående och installation sker under våren 2021.

3

Elfilter är upphandlade, projektering är pågående och installation sker under våren 2021.
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kan tippas, rymmer 400 m3. En travers förflyttar bränslet från bränslesilos till
bränslelagret.
Det finns ett bränslelager inomhus i markplan om 1 000 m3, vilket kan komma att
användas för att försörja även kommande pannenheter.
Utöver ovan redovisade takförsedda bränslelager lagras flis och stock utomhus på ytor
inom området. För att förhindra spridning är området försett med avskärmningar.
Olja lagras i en cylindrisk tank med en volym om 600 m3. På området finns också en tank
om 10 m3 som försörjer ett reservaggregat i en container. För tankning av fordon och
maskiner används en tank om 10 m3. En 3 m3 tank försörjer ett reservaggregat som står
inomhus. F.n. lagras biooljor i dessa tankar men även Eo1 kan bli aktuellt.
Alla tankar har en 100 % invallning. Med olja avses fortsättningsvis såväl Eo1 som
biooljor (HVO, RME m.fl.).
Flisning av stock vid värmeverket sker kampanjvis. Genom att transportera stock istället
för flis blir transportarbetet mindre. Eftersom stock har ett högre energivärde per m3
erfordras det färre antal transporter för att få in en viss mängd energi till värmeverket.
Flisningen sker med en mobil utrustning utomhus och inhyrd entreprenör. Flisningen sker
sedan 2012 då denna medgavs efter en anmälan till tillsynsmyndigheten.
Produktionsenheter
Oljepannorna P34, P35 och P36 är direktkopplade till fjärrvärmesystemet. Pannorna är
övertryckseldade med brännare med separat förbränningsluftfläkt. Brännaren vid P34 är
utförd för samtidig förbränning av deponigas och olja medan övriga pannor endast är
försedda med oljebrännare. Bränslet har tidigare utgjorts av Eo1 vilket numera har ersatts
med RME (fossilfritt).
Biobränslepanna P37 är utförd med en integrerad kyld förbränningsugn och panna.
Biobränslet tillförs ugnen från ett bränsleförråd under tak med hjälp av olika
matarskruvar till ett fallschakt för en puscher som förser ugnen med bränsle. I ugnen
fördelas och förbränns bränslet på en rörlig trappstegsroster. Efter ugnen kyls rökgaserna
ned i en avgaspanna som är kopplad mot fjärrvärmesystemet genom en värmeväxlare.
Stoftreducering av rökgaserna sker genom multicyklon efterföljt av ett el-filter. Efter elfiltret leds rökgaserna till rökgaskondensering där stoftavskiljning och värmeåtervinning
sker och därefter till en skorsten med en höjd av 30 meter.
Askan samlas upp under rostern och el-filter i ett gemensamt tort asksystem.
Biobränslepanna P93 består av en okyld förbränningsugn där i en rörlig roster finns.
Biobränslet tillförs ugnen från ett bränsleförråd med hjälp av olika transportband fram till
ett fallschakt för en tre delad puscher som förser ugnen med bränsle. Där fördelas och
förbränns bränslet på en rörlig trappstegs roster. Efter ugnen kyls rökgaserna ned i en
avgaspanna som är kopplad mot fjärrvärmesystemet genom en värmeväxlare.
Stoftreducering av rökgaserna sker genom ett el-filter. Efter el-filtret kan rökgaserna
ledas direkt till en skorsten med en höjd av 30 meter eller till rökgaskondensering där
stoftavskiljning och värmeåtervinning sker och därefter till en skorsten.
Askan samlas upp under rostern och el-filter i ett gemensamt vatten begjutit asksystem.
Biobränslepanna P94 och P96 är utförda identiskt med en rörlig roster i en delvis
vattenkyld förbränningsugn. Biobränslet tillförs ugnarna från ett gemensamt bränsleförråd, en gripklo transporterar biobränslet från lager till respektive pannas bränslebehållare och härifrån faller bränslet via fallschakt till en puscher som förser
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förbränningsugnen med bränsle. Bränslet fördelas och förbränns på en rörlig trappstegsroster. Efter ugnen kyls rökgaserna ned i en avgaspanna som är kopplad mot
fjärrvärmesystemet genom en värmeväxlare vilket kylningen av förbränningsugnen också
är kopplad till. Stoftreducering av rökgaserna sker genom en multicyklon. Projektering
pågår emellertid med att komplettera med el-filter. Efter stoftavskiljningen begjuts
rökgaserna med vatten i Venturin. Ytterligare stoftavskiljning och värmeåtervinning sker
slutligen i rökgaskondenseringen innan inloppet till skorstenen med en höjd av 35 meter.
Askan samlas upp under rostern, från multicyklonen och el-filter i ett gemensamt vatten
begjutit asksystem.
Askorna från förbränning av biobränslepannorna P37, P93, P94 och P96 återförs till
skogsmark. Om förhöjda metallhalter förekommer kan askorna däremot istället deponeras
eller användas som täckmassor på deponier.
Inom verksamheten finns det också installerat småskalig elproduktion genom två s.k.
ORC-turbiner med vardera bruttoeffekten 0,25 MW el till panna P94 och P96. En tredje
motsvarande planeras att installeras under innevarande år.
Utöver tabellen ovan finns det också vid anläggningen ett dieselelverk med kapaciteten
0,7 MVA.
Byggnation av en ackumulatortank genomfördes under 2017 vilken var en del bolagets
arbete att bli fossilfria.
En utökad användning av RME (Rapsmetylester) har skett varför oljepannorna eldas
huvudsakligen med RME men kan vid bristsituationer eldas med Eo1.
Någon närmare avvecklingsplan finns ännu inte för panna P37. Bolaget har nyligen
installerat ett elfilter för reducera stoftemissionen från pannan.
Flisning av stock sker sedan 2012 efter en anmälan till tillsynsmyndigheten. Hanteringen
och då särskilt buller och damning beskrivs under respektive kapitel under kapitlet
”Förutsedd miljöpåverkan” längre fram.
4.3

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING – ANSÖKT VERKSAMHET

Bolaget avser att ansöka om tillstånd för att utöka den befintliga verksamheten med
följande enheter:
Förbränningskapaciteten i pannorna avses öka med 18 MW tillfört bränsle så att den
sammanlagda installerade bränsleeffekten får uppgå till 85 MW enligt tabellen nedan.
Bränsle4

Reningsutrustning

Befintlig verksamhet

Tillförd
effekt
67 MW

Tillkommande

18 MW

Fasta biobränslen

Multicyklon och elfilter/textilfilter
samt eventuell rökgaskondensor

∑ Ansökt verksamhet

85 MW

Panna

Figur 3. Sammanställning av pannor.

Pannorna kommer att vara utformade i stort motsvarande de befintliga pannorna.

4

Ansökan omfattar också rätten att förbränna torv i såväl befintliga som tillkommande pannor.
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Bolaget avser också att utöka verksamhetsområdet så att det omfattar fastigheterna
Elektronen 12, del av Östra Industriområdet 2:1, Katoden 1, del av Sandskogen 2:1 samt
Lamellen 10. Det sökta verksamhetsområdet framgår av kapitel ”Planförhållanden”
För den tillkommande fastigheten Lamellen 10 kan det bli aktuellt med kontor,
reservdelslager samt också inomhus- och utomhuslager för bränslen men även
produktionsanläggningar kan komma att installeras på denna fastighet.
För den tillkommande delen av fastigheten Sandskogen 2:1 kan det bli aktuellt med
inomhus- och utomhuslager för bränslen samt reservdelslager men även
produktionsanläggningar kan komma att installeras på denna fastighet.
De planerade sökta åtgärderna innebär i huvudsak installation av en eller flera pannor
med eventuell rökgaskondensering. Vissa rivningsarbeten till följd av detta kan bli
aktuellt i det fall pannorna kommer att inhysas helt eller delvis i befintliga fastigheter.
Ifall sådana arbeten aktualiseras kommer detta att föregås av anmälan om rivningslov
enligt PBL till kommunen.
Den kommande ansökan avses även omfatta också rätten att installera ytterligare två
dieselelverk om en sammanlagd kapacitet om 2 MVA dvs. närmare 3 MVA totalt
inklusive befintligt verk utöver tabellen ovan.
För att kunna producera fjärrkyla avses ansökan också omfatta rätten att installera en eller
flera värmepumpar/kylmaskiner med en sammanlagd kapacitet om 2 MW kyla och
3 MW värme baserad på 1 MW el. Mängden köldmedium uppskattas till 1 till 2 ton. Vid
denna typ av anläggningar uppgår köldmedelsmängden till cirka 1 ton per MW. Mängden
kan dock variera betydligt beroende tryck och temperatur samt köldmedium.
Den kommande ansökan avses även omfatta att byta ut panna P37 mot en ny
biobränslepanna. Härvid yrkar bolaget på att denna ska kunna få ersättas med en ny
panna med en högre biobränsleeffekt genom att ianspråkta del av den sökta tillkommande
biobränsleeffekten om 18 MW.
Den planerade och sökta utbyggnaden innebär rätt till torvförbränning i såväl befintliga
som tillkommande fastbränslepannor samt rätt till förbränning av biooljor såsom HVO,
RME m.fl. i oljepannorna. Med olja avses fortsättningsvis såväl Eo1 som biooljor (HVO,
RME m.fl.).
En tank om cirka 30 m3 kommer placeras på området för försörjning av ett framtida
reservaggregat.
Vissa av de tillkommande pannorna kan komma att anslutas till befintlig skorsten medan
den största tillkommande effekten kommer sannolikt att förses med en ny skorsten då
utrymme för större rökrör inte finns i de befintliga skorstenarna.
Någon närmare avvecklingsplan finns ännu inte för panna P37. Bolaget har nyligen
installerat ett elfilter för reducera stoftemissionen från pannan.
Bolaget avser också söka tillstånd för flisning av stock vilket sker sedan 2012 efter en
anmälan till tillsynsmyndigheten. Hanteringen och då särskilt buller och damning
beskrivs under respektive kapitel.
Det kan även bli aktuellt med att installera utökad elproduktionsutrustning på en eller
flera av pannorna.
Ombyggnationen kan komma att innebära vissa rivningsarbeten till följd av anläggande
av nya förbränningsenheter. Enligt 8 § punkt 2 ska samrådsunderlaget innehålla uppgifter
om rivningsarbeten om sådana kan förutses. På detta stadium kan det förutses att mindre
rivningsarbeten kan bli aktuella men det kan inte heller uteslutas att även större
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rivningsarbeten blir aktuella i det fall vissa äldre pannor skrotas och ersätta med nya.
Rivning kommer att ske på sådant sätt som underlättar en källsortering av olika material i
syfte att underlätta återvinning eller återanvändning av material.
4.4

TRANSPORTER/LOGISTIK

Antalet transporter förväntas öka från 5-7 till cirka 6-10 per dygn till följd av den sökta
åtgärden. Lastbilar för övriga transporter såsom askor och insatsvaror uppgår till cirka 2-3
respektive 1-2 per vecka. Personbilstransporter tillhörande den operativa driften uppgår
till cirka 7-10 per dygn. Några av dessa bilar drivs f.n. med eldrift medan resterande med
HVO men en återgång till diesel kan komma att ske då HVO-bränslet har börjat bli en
bristvara och inblandning av palmoljebaserade råvaror har börjat ske. Två av bolagets
tjänstebilar är elbilar.
Det årliga antalet flistransporter beräknas under ett normalår öka från drygt 1 500 till
1 800 medan antalet årliga oljetransporter minskar från 50 till 3. Vid kallår ökar antalet
transporter till följd av en ökad förbränning för att möta det ökade fjärrvärmebehovet.
Utöver detta transporteras kemikalier, råvaror, askor och annat avfall vilka redovisas
närmare under kapitel 14.5.
De transportleder som är de viktigaste är väg 19, väg 13, samt väg E65 som alla ansluter
via väg 19 till Metallgatan och via Koppargatan in till verksamhetsområdet. Ett mindre
antal transporter går in via Dragongatan (E65) in via Koppargatan till verksamhetsområdet men transporter från väg 9 via E65 förekommer. Enstaka transporter sker via
andra rutter men dessa är av underordnat antal.
Beroende på framtida omdragningar av vissa trafikleder kan ovan redovisade
transportvägar att komma att ändras.
4.5

KEMISKA PRODUKTER

Kemikalieanvändningen förutom oljor för förbränning är relativt begränsad.
De kemiska produkter som används är diverse smörj- och hydrauloljor samt additiv till
fjärrvärmevattnet. För återställande av avhärdningsfilter används salttabletter.
För pH-justering och rening av rökgaskondensat är kemikaliemängderna dock relativt
stora för att kunna hantera de stora flödena av rökgaskondensat.
För den sökta verksamheten bedöms motsvarande kemikalier användas fast i ökad
omfattning i proportion till den ökade fastbränsleförbränningen och med ökat antal
pannor.
För den sökta verksamheten tillkommer utöver ovanstående också köldmedium att
hanteras i de värmepumpar som planeras för producera kyla och värme.
För den sökta verksamheten kan det komma att bli aktuellt med SNCR i syfte att reducera
utsläppen av kväveoxider. För detta ändamål erfordras det insprutning av ammoniak i den
del av förbränningsrummet som håller cirka 800 °C till 950 °C. En tank om 10 – 50 m3
vattenlöst ammoniak kan därför bli aktuell.
Vid torvförbränning kan det också tillkomma användning av kalk, kalksten och/eller
bikarbonat som sorbent för svavelrening av rökgaserna. För detta ändamål kan det
tillkomma en eller två silos för förvaring av sådana sorbenter.
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4.6

RENINGSUTRUSTNING – RÖKGASER

Rökgaser från fastbränslepannorna renas med avseende på stoft, se ovan. Tillkommande
fastbränslepannor kommer att förses med miljömässigt likvärdig utrustning.
Beroende på garantier från leverantörer kan vissa av de tillkommande fastbränslepannorna komma att förses med SNCR-utrustning dvs. ammoniakinsprutning för
reduktion av kväveoxider. Härvid avses vattenlöst ammoniak användas med en
ammoniakhalt om cirka 24,5 % (dock understigande 25 %) vilket kommer att lagras i en
tank. Reaktionen innebär att ammoniak (reducerat kväve) reagerar med kväveoxider
(oxiderat kväve) inom ett temperaturområde omkring 800 – 950 °C till kvävgas och
vatten. Eftersom ett visst överskott av ammoniak krävs blir det alltid ett visst utsläpp av
ammoniak i rökgaserna. Även mindre mängder dikväveoxid kan bildas.
För de pannor där torv planeras att förbrännas kommer, beroende på svavelhalt i använd
torv, utrustning för svavelrening med hjälp av sorbent såsom kalk, kalksten och/eller
bikarbonat att användas. Sorbenten planeras att lagras i en eller två silos beroende på val
av sorbent. Reaktionen kan ske direkt i rökgaser, i en särskild reaktor och/eller på
textilfilter. Slutprodukter kan bli kalciumsulfat (gips), kalciumsulfit, natriumsulfit/sulfat
eller blandning av dessa. Slutprodukterna planeras att lagras i en silo inför borttransport
och omhändertagande.
Övriga pannor, oljeeldade och deponigaseldad är inte försedda med någon rökgasrening.
4.7

RENINGSUTRUSTNING - VATTEN

Vatten från rökgaskondenseringen pH-justeras och renas i lamellfilter och genom
sandfilter med avseende på suspenderade partiklar och därmed även partikelbundna
tungmetaller före utsläpp till dagvattennätet. Vattnet innehåller lösta föroreningar från
rökgaserna. Vattenlösliga luftföroreningar såsom svaveldioxid och kvävedioxid kommer
att delvis absorberas i vattnet tillsammans med partiklar innehållande aska med metaller.
Vattnet renas lokalt innan utsläpp till dagvattennätet
Kondensat från P37 och P93 gemensamma rökgaskondensering pH-justeras och, renas i
en utrustning bestående av lamellfilter och sandfilter innan utsläpp till recipient.
P94 och P96 har en gemensam rening av kondensatet från respektives rökgaskondenseringen, ett lamellfilter och därefter ett sandfilter innan utsläpp till recipient.
Tillkommande rökgaskondenseringsutrustningar kommer att förses med miljömässigt
likvärdig reningsutrustning för rening innan utsläpp till recipient.
Vatten, exklusive sanitärt vatten, som kommer från såväl befintliga som tillkommande
byggnader leds via oljeavskiljare innan det släpps till spillvattennätet.
Lakvatten från hårdgjorda ytor inklusive ytor med lagrade bränslen leds via
slamavskiljare vidare till dagvattennätet.
4.8

HANTERING AV ASKOR OCH RÖKGASRENINGSPRODUKTER

Botten- och flygaska matas ut till för respektive biobränslepanna gemensam container.
Askorna omhändertas för närvarande av entreprenör som sprider merparten av askan i
skogen förutsatt att Skogsstyrelsens riktvärden innehålls. Resterande aska omhändertas
som avfall.
Hantering av askor för de tillkommande enheterna kommer att hanteras på likvärdigt sätt.
Askor från torvförbränning kommer att omhändertas som avfall.
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I det fall svavelrening kommer att ske vid torvförbränning kommer rökgasreningsprodukten utgörande kalciumsulfat (gips), kalciumsulfit, natriumsulfit/sulfat eller
blandning av dessa att lagras i en silo. Sådant avfall kommer att omhändertas som avfall
men undersökas om det finns möjlighet att återföra det till skogsmark.
4.9

UTSLÄPPSPUNKTER

Värmeverkets huvudsakliga utsläpp till luft sker genom fyra skorstenar där rökgaser från
de olika pannorna leds ut. Indirekta utsläpp till luft sker också från transporter till och
från verksamheten.
Utsläpp till luft från de tillkommande pannorna kommer att ske genom resande av nya
skorstenar alternativt anslutning med rökrör i befintliga.
Lakvatten från hårdgjorda ytor innehåller föroreningar från nederbörd, körning på
asfaltytor samt lakvatten från lagrade bränslen. Vattnet från dagvattenbrunnarna leds, där
flis lagras, via slamavskiljare vidare till dagvattennätet. Renat rökgaskondensat leds till
dagvattennätet. Dagvattenutsläppen går via en dagvattenledning söderut mot ett
dikningsföretag via Öja mosse till vattenverksamheten Nybro Å varefter utsläppen förs
vidare till Östersjön. Dikningsföretaget leds genom ett strandskyddsområde.
Lakvatten från de tillkommande lagringsytorna kommer avledas på motsvarande sätt.
Rökgaskondensatet från de tillkommande enheterna kommer att släppas efter rening till
dagvattennätet.
Spolvatten och annat spillvatten från såväl befintliga som tillkommande inomhusutrymmen leds via oljeavskiljare till spillvattennätet. Sanitärt vatten leds direkt till
spillvattennätet.
4.10 BRÄNSLEHANTERING – ANSÖKT VERKSAMHET

Torv kommer att lagras under tak för att minimera utläckage av lakvatten till
omgivningen.
Övrig bränslehantering kommer att ske på motsvarande sätt som vid den befintliga
verksamheten med tillägget att bränsle även kommer att lagras på de tillkommande
fastigheterna.
4.11 ALTERNATIV UTFORMNING

En alternativ utformning för den tillkommande värmeeffekten skulle kunna vara en
anläggning för förbränning av pellets, värmepumpar, solvärme samt spillvärme.
Eftersom den tillkommande värmeeffekten är betingad av behovet vintertid är solvärme
och värmepumpar inte aktuella. Den första tekniken ger mycket ringa värmetillskott
vintertid och värmepumpar för höga effekter vintertid är mindre lämpliga pga.
effektbristen vintertid. Dock kommer den värme som erhålls från de planerade
värmepumparna för kyla att utnyttjas för värmeproduktion. Spillvärmen bedöms som
redan utnyttjad men kommer att utredas närmare i MKB. Pellets används mera till
mellanlastanläggningar pga. en högre kostnad, Dessa alternativ samt eventuellt
tillkommande tekniker kommer att utredas i MKB.

5

SAKEN
Bolaget avser att ansöka om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för en utökad
pannkapacitet om installerad tillförd bränsleeffekt om 18 MW. Den utökade effekten kan
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komma att vara fördelad på en eller flera pannenheter. Utöver detta ansöks också om
tillstånd för såväl befintlig som tillkommande reservelaggregat samt värmepumpar i
enlighet kapitlet Verksamhetsbeskrivning. Ansökan innebär också rätten att byta ut panna
P37 mot en ny biobränslepanna. Härvid yrkar bolaget på att denna ska kunna få ersättas
med en ny panna med en högre biobränsleeffekt. Den ökade effekten på den panna som
ersätter P37 sker genom att ianspråkta del av den sökta tillkommande biobränsleeffekten
om 18 MW. Bolaget yrkar också på rätten att elda torv i samtliga biobränslepannor samt
eldningsolja 1 och biooljor i oljepannorna. Utöver detta yrkas också på värmepumpar för
kyla/värmeproduktion, elproduktionsanläggningar för såväl befintliga som tillkommande
pannenheter, flisning av stock. Ansökan avser också lagring av samtliga bränslen.
Den sökta omfattningen framgår av kapitel 4 ”Verksamhetsbeskrivning”
Ansökan kommer att omfatta fastigheterna Elektronen 12, del av Östra Industriområdet
2:1, Katoden 1, del av Sandskogen 2:1 och Lamellen 10. Det sökta verksamhetsområdet
framgår av nedanstående karta:

Elektronen 12

Lamellen 10
Östra Industriområdet 2:1
Katoden 1

Sandskogen 2:1

Figur 4. Verksamhetsområde för aktuell ansökan.

Bolaget yrkar på en igångsättningstid om åtta år för de tillkommande pannorna. Inför
ansökan kommer bolaget att utreda om igångsättningstiderna kan preciseras närmare i
ansökan.
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6

SAMRÅD
Tillståndsansökan föregås av en samrådsprocess i enlighet med miljöbalken 6 kap.
Bolaget har genomfört samråd med Länsstyrelsen Skåne och Ystads kommun samt
Ystad-Österlenregionen miljöförbund.
Avgränsningssamråd avses därefter genomföras med de statliga myndigheter, de
kommuner, verksamheter och organisationer samt den allmänhet som kan antas bli
berörda av planerad verksamhet. I detta underlag redogörs för bolagets planer på ansökan
om tillstånd för ändring av befintlig och fortsatt drift av värmeverket i Ystad. Bolaget
avser att dela ut en cirkulärskrivelse till verksamheter och närboende inom en radie om
500 meter från fjärrvärmeverket, se figur nedan samt annonsera i Ystads Allehanda.
Avgränsningssamrådet genomförs inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och
innebär att bolaget samråder om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning,
de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre
händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Bolaget avser att ansöka om att nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för hela
anläggningen dvs. en helprövning. Dessutom avser Bolaget att ansöka om tillstånd enligt
7 kap. miljöbalken då verksamheten bedöms påverka närliggande Natura 2000-område
(Ystad Sandskog).
Verksamheten med verksamhetskod 40.50-i antas enligt miljöbedömningsförordningen
(2017:966) därför alltid medföra en betydande miljöpåverkan. Därmed utgår krav på
länsstyrelsens beslut om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
enligt miljöbalken 6 kap. 26 § miljöbalken. Undersökningssamråd enligt miljöbalken
6 kap 24 § behöver inte heller genomföras utan det mer omfattande avgränsningssamrådet genomförs istället omedelbart.
Genom att den installerade tillförda bränsleeffekten överstiger 50 MW men understiger
300 MW är den tillståndsgivande myndigheten länsstyrelsen. Tillstånd kommer därför att
sökas hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne.
Utskick kommer att ske till fastigheter inom 500 meter. Nedanstående karta visar vilka
fastigheter till vilka bolaget kommer att dela ut samrådsinformation. De grönrutmarkerade områdena ligger inom 500 meter och är kompletterade med sammanhängande
fastigheter vilka även får informationen för att få en helhet vid utskicket. Då vissa
fastigheter är mycket vidsträckta men till någon del är belägna inom 500 meter är dessa
grönfärgade trots att större delen av fastigheten ligger långt över 500 meter från
verksamheten.
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Figur 5. Karta över de fastigheter som kommer att erhålla samrådsinformation baserat
på en radie om 500 meter från verksamheten.

7

PLANFÖRHÅLLANDEN
Fjärrvärmeverket är beläget på fastigheterna Elektronen 12, del av Östra Industriområdet
2:1, och Katoden 1. Bolaget avser att utöka det tillståndsgivna verksamhetsområdet så att
det omfattar fastigheten Elektronen 12, del av Östra Industriområdet 2:1, Katoden 1, del
av fastigheten Sandskogen 2:1 samt Lamellen 10. Vad de olika fastigheterna är avsedda
för framgår av tabellen nedan:
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Fastighet

Beteckningar

Elektronen 12

J

Industri med skyddsavstånd 400 meter

Ingående del av Östra
Industriområdet 2:1

J

Industri med skyddsavstånd 400 meter

Katoden 1

J

Industri med skyddsavstånd 400 meter

Ingående del av Sandskogen 2:1

J

Industri med skyddsavstånd 400 meter

Lamellen 10

Jm Småindustri

Vid behov kan bolaget komma att verka för en detaljplanändring av fastigheten
Lamellen 10 i syfte att även denna del ska få beteckningen J. Den sökta verksamheten
kan därför inte anses motverka planernas syfte varför det inte föreligger några
planmässiga hinder mot att bevilja tillstånd.
ÖP:n är antagen av Kommunfullmäktige i Ystads kommun den 15 juni 2016. Området
som märkts med ”X” i mark- och vattenanvändningskartan är avsatt för ett nytt
handelsområde. Nedanstående utdrag ur ÖPn styrker att fjärrvärmeverksamheten
harmoniserar med syftet eftersom området är redovisat som Teknisk verksamhet:

Figur 6. Del av översiktsplanen.
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LOKALISERING
Anläggningen är omgiven av industriella verksamheter från sydväst – norrut till nordost.
Den övriga delen är anläggningen omgiven av obebyggd mark. Denna mark är detaljplanelagd för naturmark. Det minsta avståndet mellan anläggningen och närmaste
bostäder uppgår till cirka 400 meter.
Fjärrvärmeproduktionsanläggningar finns upptagna i Boverkets allmänna råd 1995:55
”Bättre plats för arbete”. I dessa anges att skyddsavståndet för effektstorlekar om 50 MW
respektive 100 MW kan uppskattas till mellan 400 och 500 meter. Likaså framgår det att
om hanteringen av fastbränsle inte ger störningar kan skyddsavståndet minskas i avsevärd
mån. Som nedre gräns kan därvid skyddsavstånden för oljeeldade anläggningar användas
som är 100 till 200 meter för motsvarande effektstorlekar. Skyddsavståndet bör därför
kunna anses understiga 400 meter. Avståndet till närboende får därför anses vara
betryggande. Särskilt mot bakgrund av området dessutom är avskärmat genom
industriella byggnader.
Cirka 1,5 km sydost om anläggningen finns ett Natura 2000-område (Ystads sandskog)
vilket är anledningen till att bolaget även ansöker om tillstånd enligt 7 kap MB. Påverkan
på detta område kommer därför att studeras mera ingående.

9

NOLLALTERNATIV
Nollalternativet innebär att den utökade verksamheten inte kommer till stånd. Detta
innebär att det förväntade ökade värmebehovet i kommunen måste ske med värmepumpar
eller småskalig förbränning vilka ger betydande utsläpp. Nollalternativet kan också
innebära att det utökade värmebehovet medför en ökad oljeeldning i oljepannorna.
Nollalternativet innebär också att anläggningen utgörs av de nu installerade enheterna.
Jämförelserna mellan nollalternativet och utbyggnadsalternativet kommer att göras under
respektive rubrik i den kommande MKB.
Nollalternativet avseende prövningen enligt 7 kap miljöbalken utgörs enligt Länsstyrelsen
ingen verksamhet alls. Vid en jämförelse mellan nuläge och sökt läge avseende Natura
2000 ska nollalternativet beskriva situationen utan någon verksamhet. Då detta endast
utgör ett teoretiskt nollalternativ, eftersom dagens verksamhet kommer att fortsätta även
om tillstånd inte medges för den planerade förändringen, avser Bolaget även att redovisa
ett jämförande nollalternativ. Detta jämförande nollalternativ kommer att beskriva dagens
påverkan på Natura 2000-området.

10 ALTERNATIV LOKALISERING
Det ska noteras att verksamheten vid anläggningen har pågått på samma plats sedan 1990
och en eventuell omlokalisering medför en oskälig merkostnad. Detta skulle innebära
uppbyggnad av en ny infrastruktur för fjärrvärme på en ny plats med bränslehantering
och dubbla ronderingar med personal. Merkostnaden skulle bli betydande i kombination
med resursslöseri med mark för en ny anläggning.
Bolaget avser dock att redovisa två till tre alternativa lokaliseringar för motsvarande
anläggning i MKB. Dessa kommer att belysas med hänsyn till miljömässiga, tekniska och
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Numera upphävda.
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ekonomiska förutsättningar att etablera motsvarande verksamhet på dessa platser. Även
alternativa sätt att nå samma syfte kommer att behandlas.

11 RIKSINTRESSEN OCH SKYDDADE OMRÅDEN
De närmaste Natura 2000-områden och naturreservaten som finns redovisade i Naturvårdsverkets kartskikt6 över skyddad natur anges med cirka avstånd i nedanstående tabell:
Namn
Mossbystarnd

Typ av område
Naturreservat

Bjersjöholms
ädellövskog
Herrestad 14:7

Naturreservat

Stenby 30:1

Vattenskyddsområde

Nedraby 25:1

Vattenskyddsområde

Lilla Köpinge

Naturreservat

Norra Sandskogen

Naturreservat

Ystads sandskog

Naturreservat

Ingelstorps mosse

Naturreservat

Fyledalen

Naturreservat

Högestads mosse
Bjersjöholms
ädellövskog
Ystads sandskog

Art- och habitatdirektivet
Art- och habitatdirektivet

Beteckning
NVR-ID
2001806
NVR-ID
2001801
NVR-ID
2012381
NVR-ID
2012241
NVR-ID
2012233
NVR-ID
2051784
NVR-ID
2013483
NVR-ID
2001805
NVR-ID
2001825
NVR-ID
2043731
SE0430114
SE0430134

Art- och habitatdirektivet

SE0430094

Kabusa
Krageholmssjön

Art- och habitatdirektivet
Art- och habitatdirektivet

SE0430112
SE0430137

Sandhammaren

Fågeldirektivet

SE0430088

Svartåns dalgång

Landskapsbildskyddsområ NVR-ID
de
2053160
Friluftsliv
FM 17

Kuststräckan TrelleborgSimrishamn
Fyledalen
Snogeholm-Sövde
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Vattenskyddsområde

Friluftsliv

FM 12

Friluftsliv

FM 11

Avstånd
13 km
västerut
4 km
nordväst
2 km norrut
6 km
nordost
6 km
nordost
6 km österut
0,2 km
söderut
1,5 km
sydost
8 km österut
6 km norrut
6 km norrut
4 km
nordväst
1,5 km
sydost
7 km österut
8 km
nordväst
11 km
sydost
4 km
västerut
0,2 km
söderut
7 km
nordost
13 km
nordväst

https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Sjö- och åslandskapet vid Rörligt friluftsliv
Romeleåsen i Skåne
Bjärsjöholm Naturvård
Marsvinsholmsområdet
Bussjöområdet
Naturvård

2

Ystads sandskog
Sjöbo Ora - Fyledalen Nybroån med biflöden
Öja mosse
Svartåns dalgång

Naturvård
Naturvård

N77
N75

Landskapsbildsskydd

Sjölandskapet

Landskapsbildsskydd

NVR-ID
2053160
NVR-ID
2053155

N79
N78

7 km
nordväst
4 km väster
< 2 km
nordväst
< 2 km öster
4 km öster
1 km österut
3 km väster
4 km
nordväst

Figur 7. Riksintressen och skyddade områden.

Områdena är hämtade från naturvårdsverkets karttjänst över skyddsvärda objekt. Bolaget
kommer att detaljstudera dessa närmare i MKB eftersom det kan framkomma fler
skyddsvärda objekt i samband med det fortsatta arbetet med prövningen.
Med undantag för Ystads sandskog och Norra sandskogen är avståndet till skyddsvärde
områden relativt stora. Bolaget kommer att utveckla hur verksamheten påverkar dessa
riksintressen och skyddade områden. Spridningsberäkningar kommer att genomföras för
att närmare studera hur verksamheten påverkar dessa områden.
Öja mosse är inget riksintresse men har ändå ett naturvärde varför påverkan på denna
kommer att utredas. Detta särskilt mot bakgrund av att dagvatten från de hårdgjorda
ytorna släpps ut via mossen innan utsläpp till Nybroån.
Utöver detta finns det ett antal riksintressen som framgår av Boverkets kartdata vilken
uppdaterades senast 2017-03-24.:
•

Ystads stadskärna (M:K167) – riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 §

•

Bjärsjöholm - Balkåkra - Skårby mm (M:K160) – riksintresse för kulturmiljövård
3 kap 6 §

•

Högexploaterad kust – riksintresse för Högexploaterad kust 4 kap 4 § MB

•

Ystad spanska reden Haken – riksintresse för kustfiske 3 kap 5§ MB

•

Kuststräckan Trelleborg-Abbekås-Sandhammaren-Mälarhusen-Simrishamn –
riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 §

•

FM Område med särskilt behov av hinderfrihet: Ystad, Tomelilla – riksintresse
för totalförsvar 3 kap 9 §.

•

Väg 13, 19, E65 – riksintresse kommunikationer 3 kap 8 §

•

Järnväg Simrishamn – Ystad – riksintresse kommunikationer 3 kap 8 §

•

Järnväg Svågertorp – Ystad – riksintresse kommunikationer 3 kap 8 §

•

Ystads hamn (befintlig och planerad)– riksintresse kommunikationer 3 kap 8 §

•

Flyg – MSA ytor, obj 78 – riksintresse kommunikationer 3 kap 8 §.

•

Farled sjöfart Ystad – riksintresse kommunikationer 3 kap 8 §
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Bolaget kommer att detaljstudera dessa närmare i MKB eftersom det kan framkomma
fler skyddsvärda objekt i samband med det fortsatta arbetet med prövningen.
Dessa områden har en känslighet som kommer att utredas djupare i den kommande
MKB.
Med hänsyn till att avståndet och verksamhetens karaktär anser bolaget att något
vattenskyddsområde inte kan anses vara berörda.

12 MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN ANTAS BLI
PÅVERKADE
12.1 GEOLOGI OCH LANDSKAPSBILD

Enligt material från SGU utgörs den lagrade begrundan i den yngsta begrundan (850-34
miljoner år) av karbonatrik sedimentär bergart (kalksten, dolomit, marmor mm).
Enligt material från SGU utgörs jordarterna av kärrtorv med inslag av fyllning i de södra
delarna. Närområdet utanför utgörs huvudsakligen av postglacial sand, moränlera, lerig
morän samt Underliggande lager av postglacial sand—grus. Enligt jorddjupskartor
bedöms jorddjupet till 10-20 meter.
Vid byggnation kan det erfordras fyllning och packning.
Såväl sökt som nuvarande verksamhetsområde ligger mitt i ett industriområde omgiven
av olika industriella verksamheter med undantag söderut som utgörs blandad öppen mark
och skog som går över i skyddsvärda objekt såsom Natura 2000-området Ystads
sandskog, Denna och andra skyddsvärda objekt beskrivs under kapitel 11 samt kapitel
12.3 och framåt. Landskapsbilden karaktäriseras som industriell verksamhet men söderut
som öppet landskap.
Pannhusen är under 20 meter höga och skorstenarna 30-35 meter höga. Med hänsyn till
att anläggningen är beläget i ett industriellt område med ett flertal byggnader i
motsvarande höjd anser bolaget att verksamheten inte har betydande påverkan på
landskapsbilden.
12.2 HYDROLOGI

Anläggningen är belägen inom grundvattenförekomsten SV Skånes kalkstenar
(SE615989-133409, WA69177643). Vattenförekomsten är enligt VISS påverkat av
miljögifter från bl.a. förorenade områden, transport och infrastruktur samt urban
markanvändning. Strax österut utanför värmeverket övergår denna förekomst i grundvattenförekomsten Vomsänkan (SE615867-137086, WA12744184). Denna förekomst är
enligt VISS påverkat av miljögifter från bl.a. förorenade områden, jordbruk mm.
Inom området finns också en vattenförekomst för avrinningsområde för ytvatten
(WA42930518).
Dagvattnet avleds via en ledning till ett dikningsföretag varefter det leds till
vattenförekomsten Nybro Å samt slutligen Östersjön.
Kustvattnet utgör en vattenförekomst Ö sydkustens kustvatten (WA86165154,
SE552170-130626). Inne i hamnen utgörs den av Ystads hamnområde (SE552220130920 WA22664774).
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12.3 SKYDDADE OMRÅDEN

De närmaste Natura 2000-områdena utgörs av Ystads sandskog som är belägen ca 1,5 km
sydost. Dock finns det ett mycket närbeläget Naturreservat, Norra Sandskogen, som är
belägen cirka 200 meter söder om verksamheten. Dessa beskrivs närmare i kapitel 11.
Ansökan enligt 7 kap miljöbalken avses integreras i de kommande ansökningshandlingarna för kap 9 miljöbalken. Bedömningen grundas huvudsakligen på det utsläpp
av rökgaskondensat bolaget släpper ut till Nybroån och vidare till Ystads sandskog.
Andra faktorer som påverkar området utgörs av påverkan från utsläpp till luft från
verksamheten.
12.4 NATURVÄRDEN

De närmaste naturvärdena förekommer söder om anläggningen. Ystads sandskog samt
Öja Mosse.
12.5 SKYDDADE ARTER

I ArtDatabankens7 Artportal framgår det vilka observationer som har gjorts inom
närområdet till anläggningen. Bl.a. följande rödlistade arter har dokumenterats
•

Vid Skridskodammen; gulhämpling, sävsparv

• Vid Cirkeldammen; havsörn
Vid en översiktlig granskning har inga rödlistade svampar, alger, mossor, lavar,
fladdermöss eller ryggradslösa djur observerats inom området.
Observationerna kommer att granskas närmare och egna undersökningar kommer att
genomföras inför den kommande MKB.
12.6 KULTURVÄRDEN

I Skånes kulturmiljöprogram finns det angivet ett antal kulturvärda områden. Här kan
utläsas följande avseende Ystad:
”Ystad är en av de bäst bevarade medeltida städerna i landet. Genom det rika och
varierande byggnadsbeståndet illustreras en kontinuerlig utveckling från medeltid till
nutid.”
”I mitten av 1800-talet planterades tall mot sandflykten. Dessa områden blev sedan
attraktiva fritidsområden, så också Ystads sandskog där den första paviljongen placerades
1878. Den dominerande utbyggnaden skedde dock vid sekelskiftet 1900 då många och
olika sommarhus växte fram, flertalet med veranda. Här finns också den tidstypiska
Fritidsbaren från sekelskiftet 1900 som fortfarande är i drift.
I samma anda som sandskogsplanteringen som fritidsområde anlades en skuggrik
promenadplats mellan kyrkogården och Norreport. Restaurang Norra Promenaden
uppfördes runt 1870 i tidstypisk arkitektur och flera musik- och serveringspaviljonger
tillkom när området blev alltmer välbesökt. I området låg innan Gamla kyrkogården,
anlagd i två etapper 1812 och 1948. Här anlades Birgittakapellet 1848 och tillbyggdes
med sidokapell 1923.”
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https://www.artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting
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Den närmaste kulturskyddade bebyggelsen finns vid museet drygt 500 meter söder om
verksamheten.
Ett område benämnt ”Fritidens landskap vid kusten yta, Sandskogen” är beläget cirka 500
meter söder om verksamheten.
Området i sig inklusive industriområdet är angivet som ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer:
Ystad”.
Inga fornminnen eller kulturhistoriska lämningar finns redovisade i närheten av verksamhetsområdet. Vid en sökning8 återfinns den närmaste förekommande fornminnet som
boplats, vilken är belägen cirka 0,2 km nordväst om verksamheten, liggande i ett koloniområde. Mellan denna finns ett antal byggnader och vägar. Inom en radie om 1 km finns
det ett antal minnesstenar, fyndplatser med fågelpilar, flintskrapor.
12.7 MILJÖKVALITETSNORMER

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med
miljöbalken 1999. Avsikten med normerna är att förebygga eller åtgärda miljöproblem,
uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra EG-direktiv.
Enligt miljöbalken ska en miljökvalitetsnorm ange de föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse
eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.
Normvärden finns för bl.a. timmar, dygn och år. En miljökvalitetsnorm anses vara
överträdd om minst ett av dessa normvärden överskrids.
Vid tillståndsgivning enligt miljöbalken ska det säkerställas att tillståndet inte medverkar
till att några miljökvalitetsnormer överskrids. Relevanta miljökvalitetsnormer för yt- och
grundvatten, omgivningsbuller, och utomhusluft kommer att redogöras för i kommande
MKB och i kapitel ”MILJÖKVALITETESNORMER” redovisas mera ingående vilka
studier som kommer att genomföras.

13 FÖRSLAG PÅ UTFORMNING AV MKB
13.1 FÖRSLAG PÅ INNEHÅLLSFÖRTECKNING MKB

Bolaget kommer att påbörja arbetet med att utarbeta en MKB parallellt med samrådsprocessen. MKB ska identifiera och beskriva samtliga direkta och indirekta konsekvenser
som den planerade verksamheten kan medföra. Detta i syfte att möjliggöra en samlad
bedömning av verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö.
Samrådsprocessen kommer därför att vara vägledande och även styrande för
utformningen av MKB. Nedan visas ett summariskt förslag till upplägg för strukturen på
MKB.
•
•
•
•
•
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Icke teknisk sammanfattning
Generella uppgifter
Ansökans omfattning
Bakgrund och förutsättningar
Metod för MKB; syfte, omfattning och avgränsningar, bedömningsgrunder samt
underlag för bedömning (däribland miljökvalitetsnormer och miljömål)

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html#
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsbeskrivning
Nollalternativ, alternativ utformning
Samrådsredogörelse
Lokalisering och områdesbeskrivning
Planförhållanden
Områdesskydd
Riksintressen
Påverkan på Natura 2000-områden
Bevarandeplaner till Natura 2000-områden
Beskrivning av energioptimering/hushållning med naturresurser och avstämning
mot en hållbar utveckling
Resursanvändning (energi, vatten, kemiska produkter)
Avfall
Transporter
Omgivningspåverkan (mark, vatten, buller och luft)
Övrig omgivningspåverkan (landskapsbild, naturvård och kulturmiljö)
Miljökvalitetsnormer
Miljömål
Påverkan på verksamheten till följd av ändrad klimatpåverkan/yttre händelser
Skyddsåtgärder
Risk och säkerhet
Samlad helhetsbedömning
Referenser
Redovisning av upprättarnas sakkunskap

13.2 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

Innehållet kommer att fokuseras på väsentliga frågor och aspekter som ska konsekvensbedömas. Häri kommer tonvikten att läggas på faktorer som är kopplade till utsläpp till
luft, mark och vatten, transporter, buller, närbelägna områdesskydd samt risk och
säkerhet.
Övriga aspekter såsom naturmiljö, kulturmiljö, övriga områdesskydd, vattenanvändning,
råvaror och kemiska produkter kommer att redovisas och konsekvensbedömas i mindre
omfattning.
Konsekvenser för miljömål och miljökvalitetsnormer beskrivs genomgående i form av att
de kommenteras under bedömningsstycket under varje miljökonsekvens.
Geografiskt kommer konsekvensbedömningen i huvudsak avgränsas till det område som
är direkt berört av befintlig och ansökt verksamhet. Den geografiska avgränsningen för
respektive aspekt kan dock variera och belyses i den omfattning som bedöms vara
nödvändig.

14 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN
Sammantaget kommer den utökade/ändrade fjärrvärmeverksamheten att öka/minska
utsläppen i Ystad beroende på hur nollalternativet är utformat. Detta kommer att utredas
närmare i MKB.
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade är luftmiljön till följd av
utsläpp från skorstenar, transporter till och från verksamheten samt bränsleflykt bedöms
som normalkänslig. Dock förekommer det skyddsvärda områden som bedöms som mera

Underlag inför samråd – utökad verksamhet vid värmeverket Anoden, Ystad Sida 25(49)

känsliga för luftföroreningar vilket kommer att utredas närmare i MKB. Inga
överskridanden förekommer av några miljökvalitetsnormer i utomhusluft.
Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade av utsläpp till dag- och
spillvatten bedöm vara normalkänslig till mera känslig. Utsläpp till dagvattennätet såsom
ytvatten från hårdgjorda ytor och renat rökgaskondensat har Östersjön som slutrecipient
vilken bedöms vara relativt okänsligt för aktuell typ av vatten. Dock bedöms den närmast
intilliggande mottagande recipienten och det näraliggande Natura 2000-området (Ystads
sandskog) vara av mera känslig art vilket kommer att utredas närmare i MKB. Utsläpp till
spillvattennätet av sanitärt vatten bedöms endast ha en mindre påverkan.
Omgivningens känslighet med avseende på övriga påverkansformer såsom buller och lukt
bedöms som relativt måttligt men kan för näraliggande områden vara av betydelse.
14.1 UTSLÄPP TILL LUFT

Utsläpp till luft består i huvudsak av rökgaser från förbränning av trädbränsle och oljor
såsom eldningsolja 1 och/eller biooljor. Tilläggsyrkandet om torvförbränning medför
ökade utsläpp av fossil koldioxid men också svaveloxider. De luftföroreningsparametrar
som är av intresse är kolmonoxid, svaveldioxid, partiklar samt kväveoxider. Förutom
rökgaser kan även damning från utomhuslagring av biobränslen och torvbränslen ske.
Nedanstående tabell redovisar de fyra senaste årens utsläpp till luft enligt lämnade
miljörapporter:
Utsläpp till luft under åren 2017, 2018, 2019 och 2020 framgår av nedanstående tabell:
2017

2018

2019

2020

Enhet

35
Kväveoxider
35
39
39
1,3
Svaveldioxid
1,3
1,5
1,4
7,0
Partiklar
4,8
4,4
6,6
0
Koldioxid, fossil
515 2 700
262
47
400
Koldioxid, biogen 47 000 44 800 48 400

ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år

Figur 8. Historiska utsläpp

Nollalternativet innebär en begränsning till 67 MW tillförd bränsleeffekt varav 34 MW
fast biobränsle. Utbyggnadsalternativet innebär att begränsningen höjs till 85 MW tillförd
bränsleeffekt varav 52 MW biobränslen.
Årlig kommande förbränd mängd biobränslen beräknas öka i nollalternativet från
20 GWh olja och 154 GWh fast biobränsle i det sökta alternativet till 1 GWh olja och
174 GWh fast biobränsle enligt kapitel ”BRÄNSLEN”. I fallet med 100 % torv blir
bränslemängderna 1 GWh olja och 174 GWh torv. Alla andra scenarier med varierande
andel torv hamnar mellan dessa två scenarier. Värdena avser ett s.k. normalår. Under
ett kallår kommer bränsleförbrukningen och därmed utsläppen att bli högre.
Baserat på det beräknade transportarbetet, se ”Transporter”, beräknas utsläppen till luft
avseende kväveoxider, partiklar och svaveldioxid understiga 5 % av utsläppen från
förbränningen vid anläggningen. Beroende på ändrad transportsträcka kan dock utsläppen
öka och därmed överstiga 5 % av anläggningens utsläpp. Utsläppen av koldioxid bedöms
dock utgöra en större andel vilket kan förklaras genom den stora andelen biobränslen.
Detta kommer att utvecklas närmare i MKB.
Emissionsfaktorerna avseende koldioxid från fossila bränslen baseras på handel med
utsläppsrätter. Övriga emissionsfaktorer är baserade på det nu gällande tillståndet för
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verksamheten viktade med hänsyn till de olika pannornas produktion med undantag för
bioolja där emissionsfaktorerna höjts till motsvarande MCP-förordningen eftersom
kväveoxidutsläppen från bioolja generellt sett är högre än för Eo1. Även emissionsfaktorn för torv avseende svavel har hämtats från MCP-förordningen. Bolagets egna
emissionsmätningar visar dock att tillståndsgivna villkor uppfylls med den nuvarande
biooljan men att beroende på kvalité kan emissionsbilden framöver öka något.
Faktorerna, se tabell nedan:
Ämne
Kväveoxider
Svaveldioxid
Partiklar
Ammoniak
Koldioxid fossil
Koldioxid biogen

Olja
0,46
0,18
0,04
0,00
267,5 (0)9
0,00

Biobränslen Torv Enhet
0,40 0,40
ton/GWh
0,07 0,51
ton/GWh
0,07 0,07
ton/GWh
0,04 0,04
ton/GWh
0,00 381,6
ton/GWh
360,00 0,00
ton/GWh

Figur 9. Genomsnittliga emissionsfaktorer

Beräknade utsläpp till luft under ett normalår framgår av nedanstående tabeller:
0-alternativ
Oljemängd
Biobränslemängd
Kväveoxider
Svaveldioxid
Partiklar
Koldioxid, fossil
Koldioxid, biogen

20
154
70,2
14,7
11,2
0 – 5 350
55 400

Utbyggnads
alternativ
1
174
69,4
12,7
11,8
0 - 270
62 700

Differens Enhet
-19
20
-0,9
-2,0
+0,7
-5 100
+7 200

GWh/år
GWh/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år

Figur 10. Beräknade utsläpp till luft utan torv
0-alternativ
Oljemängd
Biobränslemängd
Torvbränslemängd
Kväveoxider
Svaveldioxid
Partiklar
Koldioxid, fossil
Koldioxid, biogen

20
154
0
67,5
14,7
11,2
0 – 5 350
55 400

Utbyggnads
alternativ
1
0
174
66
89,7
11,8
66 700
0

Differens Enhet
-19
-154
+174
-1,2
+75,0
+0,7
+61 300
-55 400

GWh/år
GWh/år
GWh/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år

Figur 11. Beräknade utsläpp till luft med 100 % torv

Värdena avser ett s.k. normalår. Under ett kallår kommer bränsleförbrukningen och
därmed utsläppen att bli betydligt högre. Totalutsläppen kan konstateras då öka i
motsvarande omfattning. I fallet med enbart torv ökar däremot utsläppen av svavel- och
koldioxid betydligt.
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För bioolja anses faktorn avseende utsläpp av fossil koldioxid vara lika med noll.
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Den utökade verksamheten kommer att öka utsläppen från verksamheten men bedöms
inte medföra halter av betydande påverkan på människors hälsa och miljön. Påverkan på
de näraliggande naturvärdena kommer att baseras på spridningsberäkningar.
I MKB kommer de ökade utsläppen i nollalternativet från de andra spets- och
reservanläggningarna att räknas in. Spridningsberäkningar kommer att genomföras i den
kommande MKB.
14.2 UTSLÄPP TILL MARK OCH VATTEN

Utsläpp till vatten sker via dag- och spillvattennätet.
Nedanstående tabell redovisar de fyra senaste årens utsläpp av rökgaskondensat till vatten
enligt lämnade miljörapporter:
Rökgaskondensat
Kondensat
susp
Pb
Zn
Cr
Cu
Ni
Cd

2017

2018

33 000
200
0,1
2,2
7,5
0,2
0,06
0,07

28 000
170
0,08
27
0,3
0,2
0,9
0,11

2019

2020

Enhet

30 000 33 000
200
180
0,10
0,09
33
29
0,3
0,3
0,2
0,2
1,0
0,9
0,13
0,11

m3
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år
kg/år

Figur 12. Historiska utsläpp av metaller via rökgaskondensat

I den kommande MKB kommer även övriga vattenströmmars utsläpp att redovisas.
Dagvattennätet
Lakvatten från hårdgjorda ytor innehåller föroreningar från nederbörd, körning på
asfaltytor samt lakvatten från lagrade bränslen. Genom ökad lagring av bränslen kan årlig
mängd lakvatten att komma öka. Utökad provtagning avseende bl.a. fenol, suspenderade
ämnen, tungmetaller, kväve och fosfor pågår för att få fram underlag inför den
kommande MKB.
Med ett antagande om en årlig nederbörd om cirka 0,8 meter och en hårdgjord yta om
cirka 12 000 m2 och 5 000 m2 takyta genereras det årligen närmare 14 000 m3 dagvatten.
Genom att verksamhetsområdet utökas och därmed den hårdgjorda ytan förväntas
mängden dagvatten att öka. Den sammanlagda hårdgjorda ytan bedöms öka från cirka
17 000 m2 till 27 000 m2. Därmed förväntas den årliga dagvattenvolymen öka från
närmare 14 000 m3 till cirka 22 000 m3 baserat på nuvarande årliga nederbördsmängder.
Eftersom de tillkommande ytorna till större delen redan är hårdgjorda blir den verkliga
ökningen betydligt mindre.
Dagvattenutsläppen går via en dagvattenledning söderut mot ett dikningsföretag via Öja
mosse till vattenverksamheten Nybro Å varefter utsläppen förs vidare till Östersjön.
Dikningsföretaget leds genom ett strandskyddsområde.
Det ökade dagvattenflödet kommer att påverka det näraliggande dikningsföretaget samt
Natura 2000-området (Ystads sandskog). Detta kommer att utredas vidare i MKB.
Vid rökgaskondensering genereras kondensat, cirka 1,4 m3/MWh. Den årliga mängden
kondensat, som bland annat beror på fukthalt i bränslet och returtemperatur, kan
uppskattas till cirka 35 000 m3.
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Med ovan redovisade bränslemängder kan utsläppen av rökgaskondensat beräknas till
cirka 40 000 m3 för nollalternativet och närmare 50 000 m3 för det sökta alternativet. De
momentana utsläppen kan antas öka med närmare 50 % till följd av effektökningen
avseende biobränsle vilket innebär en ökning från 5 m3/h till 8 m3/h.
Bolaget kommer att undersöka möjligheten att återanvända delar av detta vatten.
Vattnet innehåller lösta föroreningar från rökgaserna. Vattenlösliga luftföroreningar
såsom svaveldioxid och kvävedioxid kommer att absorberas i vattnet tillsammans med
partiklar innehållande aska med metaller. Vattnet renas lokalt innan utsläpp till
dagvattennätet
Den utökade verksamheten bedöms inte påverka föroreningshalterna i kondensatet varför
nu gällande begränsningsvärden kommer att innehållas med samma marginal som
tidigare. Dock blir volymerna större varför de totala utsläppen av föroreningar ökar.
Påverkan på recipienten av de samlade dagvattenutsläppen kommer att utredas djupare i
MKB.
Spillvattennätet
Sanitärt vatten leds direkt till spillvattennätet.
Golvbrunnar i pannhus leds via oljeavskiljare till spillvattennätet. Den utökade verksamheten bedöms inte påverka föroreningshalterna i spillvattnet. Snarare kommer den
minskade användningen av olja att minska risken för utläckage av olja till följd av färre
oljelossningar och färre driftstimmar med oljetryck i ledningar till oljebrännarna i
oljepannorna.
Vid utbyggnaden kommer de anslutna areorna till spillvattennätet att öka. Detta innebär
en viss ökad spillvattenmängd vilket kommer att utredas vidare i MKB.
Påverkan på recipienten av de samlade dagvattenutsläppen kommer att utredas djupare i
MKB.
Släckvatten
I de kommande riskanalyserna kommer bolaget att utreda närmare vilka mängder
släckvatten som kan uppkomma vid olika typer av bränder, hur detta kan omhändertas
samt eventuell lagring inför omhändertagande. Genom den ökade lagrade mängden samt
tillägget med torv kommer en eventuell uppkomst av släckvatten att generera större
volymer och med annan sammansättning beroende på torvens innehåll.
14.3 BRÄNSLEN

Förbrukningen av bränslen är direkt avhängig av behovet av fjärrvärme vilket beror på
om det är ett s.k. normalår, kallår, varmår etc. Nedanstående redovisade energimängder
representerar normalår men förväntas öka till följd av att staden växer. I den kommande
MKB kommer detta att utvecklas närmare.
Nedanstående tabell redovisar de fyra senaste årens bränsleförbrukning enligt lämnade
miljörapporter:
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2017

2018

2019

2020

Enhet

Deponigas
Eldningsolja
Bioolja
Biobränslen, fasta

0,001
1,9
130

0,01
10,1
125

0,01
1,0
0,5
134

0
0
0,3
131

GWh/år
GWh/år
GWh/år
GWh/år

Summa bränsle
Summa fjärrvärme

132
143

135
142

135
144

132 GWh/år
143 GWh/år

Figur 13. Förbränd mängd bränsle under åren 2017, 2018, 2019 och 2020

För att ta höjd för en förväntad ökad fjärrvärmeleverans har bolaget i beräkningarna
baserat dessa på de prognoser som finns inom kommunen avseende ökat fastighetsbestånd inom tätorten. Årlig kommande förbränd mängd fasta biobränslen beräknas öka i
nollalternativet från 20 GWh olja och 154 GWh fasta biobränsle till i det sökta
alternativet med 1 GWh olja och 174 GWh fasta biobränsle.
I fallet med 100 % torv blir bränslemängderna 1 GWh olja och 174 GWh torv. Alla andra
scenarier med varierande andel torv hamnar mellan dessa två scenarier.
Vid s.k. kallår eller vid en snabb utbyggnad av staden kommer bränsleanvändningen att
bli betydligt större än ovan redovisade värden. På mycket lång sikt med fortsatt
expansion kan förbrukningen komma att öka än mer.
Ystad Energi AB avser att utföra flisning av stock på flisplanen vid värmeverket.
Motivet för att även kunna förbränna torv är för att säkerställa och hålla en hög
tillgänglighet även i händelse av brist på biobränslen vilket skedde år 2018 därav den
höga oljeförbrukningen det året. I den kommande ansökan kommer det beskrivas närmare
hur torvbränslet ska hanteras, lagras och förbrännas.
14.4 KEMISKA PRODUKTER EXKLUSIVE BRÄNSLEN

Kemikalieanvändningen förutom oljor för förbränning är relativt begränsad. De kemiska
produkter som används är diverse smörj- och hydrauloljor samt additiv till fjärrvärmevattnet, avhärdning och kemikalier för rening av rökgaskondensat.
Under de senaste åren har förbrukningen av de mest använda kemiska produkterna
utgjorts av natriumhydroxid (ca 50 m3 årligen), citronsyra (ca 2 m3 årligen), hydrauloljor/smörjoljor (ca 1 m3 årligen), Chargepac 121 (ca 1 m3 årligen), Amersite 65 och
Performax (2-3 m3 årligen tillsammans) samt salttabletter (ca 1 ton årligen). Övriga
produkter har använts i mindre omfattning.
För den sökta verksamheten bedöms förbrukningen/hanteringen dessa att öka i proportion
till den ökade fastbränsleförbränningen och med ökat antal pannor.
För den sökta verksamheten kan det komma att bli aktuellt med SNCR i syfte att reducera
utsläppen av kväveoxider. För detta ändamål erfordras det insprutning av ammoniak eller
eventuellt urea i den del av förbränningsrummet som håller cirka 800 °C till 950 °C. En
tank om 10 – 50 m3 kan därför bli aktuell.
Mängd och typ av köldmedium till värmepumparna för produktion av fjärrkyla och
värme kommer att utredas vidare i MKB och den kommande upphandlingen. Bedömningen är att mängden uppskattas till 1 – 2 ton. Mängden kan dock variera betydligt
beroende tryck och temperatur samt köldmedium.
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Vid torvförbränning kan det tillkomma användning av kalk, kalksten och/eller bikarbonat
som sorbent för svavelrening av rökgaserna. För detta ändamål kan det tillkomma en eller
två silos för förvaring av sådana sorbenter.
En riskutvärdering kommer att ske i samband med upprättandet av en MKB.
14.5 TRANSPORTER

Det årliga antalet flistransporter beräknas under ett normalår öka från drygt 1 500 till
1 800 medan antalet årliga oljetransporter minskar från 50 (i det nollalternativ som
baseras på en ökande oljeförbränning) till 3. Vid kallår ökar antalet transporter till
följd av en ökad förbränning för att möta det ökade fjärrvärmebehovet. Transporter
för omhändertagande av biobränsleaska uppgår i dagsläget till cirka 50 årligen.
Med en den ansökta utökade förbränningen bedöms asktransporterna öka från nuvarande
cirka 50 till drygt 60 årligen och vid torvförbränning bedöms dessa kunna öka till cirka
400 transporter årligen.
I det fall torvförbränningen erfordrar svavelrening tillkommer det även restprodukter från
svavelrening. Mängden kan uppskattas till motsvarande askmängder skulle detta innebära
ytterligare 400 transporter årligen.
Det innebär att det totala antalet årliga transporter med flis och askor/restprodukter kan
uppgå till cirka 2 600. Dessutom tillkommer det intransporter med sorbent för
svavelavskiljning samt rökgasreningsrester från svavelreningen. Transporter av sorbent,
ammoniak och anda förnödenheter kan uppskattas till 2-5 per vecka. Totalt sett blir detta
cirka 3 100 transporter årligen jämfört mot nuläget med cirka 1 800.
Antalet bränsletransporter förväntas öka från 5-7 till cirka 6-10 per medeldygn till följd
av den sökta åtgärden. Lastbilar för övriga transporter såsom askor och insatsvaror öka
från cirka 1 till 1-5 per medeldygn. Personbilstransporter tillhörande den operativa driften
uppgår till cirka 7-10 per dygn.
De transportleder som är de viktigaste är väg 19, väg 13, samt väg E65 som alla ansluter
via väg 19 till Metallgatan och via Koppargatan in till verksamhetsområdet. Ett mindre
antal transporter går in via Dragongatan (E65) in via Koppargatan till verksamhetsområdet men transporter från väg 9 via E65 förekommer. Enstaka transporter sker via
andra rutter men dessa är av underordnat antal.
Beroende på framtida omdragningar av vissa trafikleder kan ovan redovisade
transportvägar att komma att ändras. Närmare beräkningar och utredningar avseende
transportarbetet och hur detta påverkar omgivningen kommer att studeras djupare i MKB.
14.6 LUKT OCH DAMNING

Lukt från nuvarande och planerad anläggning utgörs främst av emissioner som kan
härledas från förbränning av olika bränslen. Inga klagomål avseende lukt från
verksamheten har kommit till bolagets kännedom.
Hanteringen av biobränsle kommer för den planerades verksamhet att hanteras som idag.
Hanteringen av torv kommer att ske på sätt som minimerar risken för damning.
Flisning av stock kan innebära en viss damning och bränsleflykt.
Ovanstående kommer att utredas närmare i den kommande MKB.
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14.7 RIVNINGSARBETEN

Vissa rivningsarbeten kan bli aktuella i det fall pannorna kommer att inhysas helt eller
delvis i befintliga fastigheter. Ifall sådana arbeten aktualiseras kommer detta att föregås
av anmälan om rivningslov enligt PBL till kommunen. Häri ingår bl.a. inventering av de
delar av fastigheterna som ska rivas för att detektera eventuella miljöfarliga komponenter.
Likaså kan rivning tillkomma på sikt när panna P37
14.8 BYGGNATION

Under byggnationen av nya fastigheter med pannor, bränslelager, värmepumpar etc.
kommer transporterna till och från verksamhetsområdet att öka. Likaså kan det tillkomma
gräv- och schaktningsarbeten förutom byggarbeten. Detta kommer att utredas djupare i
MKB.
14.9 BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING AV AVFALL, RESTPRODUKTER M M

Botten- och flygaska matas, i vått tillstånd, ut till för respektive biobränslepanna
gemensam container. Askorna omhändertas för närvarande av entreprenör som sprider
askorna i skogsmark. Den mängd aska som ej kan spridas i skogen omhändertas av
SYSAV.
Beroende på ändrad stoftavskiljning kan botten- och flygaskor komma att separeras vilket
medför fler containers eller eventuella kommande silos för flygaska.
Tungmetallhalter i askan under åren 2017, 2018, 2019 och 2020 jämfört med de
riktvärden som Skogsstyrelsen har för återföring till skogsmark framgår av nedanstående
tabell:
Enhet
mg/kg
As
Hg
V
Pb
Zn
Cr
Cu
Ni
Cd

Riktvärden
Skogsstyrelsen
30
3
70
300
7 000
100
400
70
30

2017 2018
<2,6
22
0,13 0,057
15
13
41
100
1 200 2 200
33
43
140
260
33
38
9,8
13

2019
13
0,088
19
76
2 100
35
210
24
12

2020
25
0,072
13
62
1 700
35
200
29
7,3

Figur 14. Uppmätta tungmetallhalter i askor under åren 2017, 2018, 2019 och 2020

Nedanstående tabell redovisar de fyra senaste årens genererade avfallsmängder som
omhändertas enligt uppgifter till lämnade miljörapporter:

Askor
Askor – till skogsmark
Brännbart avfall
Blandat avfall
Spill/avfallsoljor
Oljeslam

2017

2018

2019

2020

Enhet

25,3
797
1,8
10,6
1,2
12,8

73,4
1 246
12,6
19,2
0,3
6,0

29,0
1 295
4,6
7,9
0,1
9,4

36,8
1 434
1,4
0,4
0,1
3,6

ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år
ton/år

Figur 15. Mängder avfall under åren 2017, 2018, 2019 och 2020
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De askorna om återförs till skogsmark sker f.n. genom Askungen Vital AB:s försorg.
Motsvarande hantering kommer att ske för de kommande pannenheterna.
Det ska noteras att den stora fluktuationen i askmängderna beror på en varierande kvalitet
på biobränslet. Under 2018 orsakades detta främst av en allmän brist på biobränslen
varför leverantörerna inte kunde tillhandahålla biobränslen av hög kvalitet. Under åren
2017-2020 uppgick bränsleförbrukningen till 130 GWh/år motsvarande cirka 50 000 ton
flis vilket ger en askhalt för åren till 1,6, 2,6, 2,6 respektive 2,9 %.
Med en framtida förbränning av biobränsle om 174 GWh skulle askmängden uppskattas
öka till från nuvarande 800 – 1 300 till 1 100 – 1 800 ton årligen. Med en övergång till
torv blir askmängderna betydligt större då askhalten i torv kan variera mellan 1 och drygt
12 %. Om det antas att det effektiva värmevärdet motsvarar nuvarande använd flis skulle
detta innebära askmängder omkring 700 – 10 000 ton årligen.
En asktransport håller cirka 25-30 ton (transport med två containers).
I det fall torvförbränningen erfordrar svavelrening tillkommer det förutom ovanstående
askmängder även restprodukter från svavelrening. Mängden restprodukter kan uppskattas
till motsvarande askmängder vilket innebär årliga mängder omkring 700 -10 000 ton
årligen.
Övriga avfall bedöms öka i motsvarande grad som den ökade fastbränsleförbränningen.
Mindre mängder farligt avfall som uppkommer inom anläggningen utgörs av lysrör,
oljefilter, glykol, spillolja, alkaliska lösningar, lösningsmedel samt förbrukningskemikalier som används vid service och underhåll. Utöver detta uppkommer även
hushållsavfall från kontor och personal.
Dessa farliga avfall bedöms öka i motsvarande grad som den ökade fastbränsleförbränningen.
Dessa frågor kommer att utredas djupare i MKB.
14.10 BULLER

Buller från anläggningen härrör främst från skorstenar, fläktar på tak samt från
transporter till och från fjärrvärmeverket.
Flisning av stock på flisplanen vid värmeverket kommer att ske. Genom att transportera
stock istället för flis kommer transportarbetet att minska. Eftersom stock har ett högre
energivärde per m3 erfordras det färre antal transporter för att få in en viss mängd energi
till värmeverket.
Flisningen sker med en mobil utrustning utomhus och inhyrd entreprenör.
Flisningen av stock innebär en miljöpåverkan i närområdet genom buller samt viss
damning.
För den sökta verksamheten föreslås bullerkrav enligt rapport 6538 ”Vägledning om
industri- och annat verksamhetsbuller”, vilket kommer att framgå av ansökan och MKB,
se tabell nedan:
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Utgångspunkt för olägenhetsbedömning
vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler
Dagtid kl. 06-18

Ekvivalent ljudnivå

Kvällstid kl. 18-22

45 dB(A)

Lör-, sön- och helgdag (06- 18)

45 dB(A)

Nattetid kl. 22-06

40 dB(A)

Maximal ljudnivå

50 dB(A)

55 dB(A)*

*Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma annat än vid enstaka tillfällen.

Figur 16. Ur rapport 6538. Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

I samband med rivning och byggnation av nya pannor med tillhörande utrustning kan det
förekomma förhöjda bullernivåer. Arbeten under byggnation och eventuell rivning
kommer att beakta Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggarbetsplatser, se
tabell nedan:

Figur 17. Ur rapport 6538. Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Bolaget överväger att ansöka om särskilda bullervillkor som ska gälla under
byggnationen som ska kunna tillåta tillfälligt förhöjda bullernivåer.
Konsekvenserna kommer att utredas djupare i MKB.
14.11 BRAND OCH SLÄCKVATTEN (RISK OCH SÄKERHET)

Brandriskerna inom nuvarande verksamhet är främst relaterade till hanteringen av
bränslen såsom träflis, eldningsolja och bioolja till pannorna. Tillkommande risker utgörs
av tillkommande pannor, tillkommande lagringsytor, lagringsbyggnader, värmepumpar,
reservelaggregat enligt verksamhetsbeskrivningen samt torv.
Eldningsolja 1 (Eo1) har en flampunkt som innebär att den klassificeras som brandfarlig
vätska och därmed omfattas av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Bioolja har utifrån ett brandriskperspektiv mer gynnsamma egenskaper än fossil
eldningsolja. Bioolja förknippas generellt med en högre flampunkt (°C) vilket bl.a.
innebär att den inte klassificeras som brandfarlig vätska och således inte omfattas av lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Aktuella gasformiga bränslen klassificeras som brandfarliga gaser enligt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor. Brand- och explosionsriskerna som följer av
gashanteringen är införda.
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Rutiner finns för hantering av trädbränslen vilka kommer att kompletteras med rutiner för
torv innan torvförbränning påbörjas.
Bränslehanteringssystemet vid den ansökta verksamheten kommer generellt att utformas
på ett sätt som i möjligaste mån begränsar risken för uppkomst och spridning av brand.
Vilken typ av detekterings- respektive släckutrustning som är lämplig för torv kommer att
utredas och specificeras i detaljprojekteringen av anläggningen.
Räddningstjänstens förutsättningar för insats kommer att beaktas i planeringen och
utformningen av de ansökta anläggningsdelarna. Därtill kommer en strategi för
omhändertagande av kontaminerat släckvatten utarbetas för hela den ansöka
anläggningen. Släckvattenhanteringen kommer att belysas ytterligare i MKB.
Den ansökta verksamheten kommer att planeras och utformas för att förebygga
dominoeffekter av potentiella olycksscenarion. I praktiken innebär detta att riskkällor,
såsom tank med ammoniaklösning, och oljecisterner, i möjligaste mån kommer att
separeras eller skyddas från andra riskkällor inom anläggningen.
Konsekvenserna av riskerna kommer att utredas djupare i MKB.
14.12 SKYDDADE OMRÅDEN

Någon påverkan av större betydelse från ansökt verksamhet bedöms inte uppstå på
berörda skyddade områden med undantag för att en viss påverkan bedöms kunna ske på
det närmast liggande Natura 2000-området, Ystads sandskog. För detta område kommer
såväl utsläpp till luft som vatten att användas för att genomföra spridningsberäkningar
med efterföljande utvärderingar av hur beräknade halter kommer att påverka de arter som
upptagna i bevarandeplanerna för området. Därav kommer en prövning avseende 7 kap
miljöbalken att ske.
Med hänsyn till de skyddsvärda intressena bedöms dessa områden ha en förhöjd
känslighet. Detta kommer att utredas närmare i den kommande MKB.
14.13 NATURMILJÖ

Någon påverkan av större betydelse på omgivande naturmiljö bedöms inte föreligga från
ansökt verksamhet.
Området är redan omgärdat av starkt industrialiserade verksamheter. Dock är området
söderut till delar orörda med naturvärden. Med hänsyn till de skyddsvärda intressena
bedöms dessa områden ha en förhöjd känslighet. Särskilt kommer en viss påverkan att
kunna ske på det närmast liggande Natura 2000-området (Ystads sandskog). Den sökta
verksamhetens påverkan kommer att utvecklas ytterligare i kommande MKB.
Likaså kommer påverkan på de näraliggande dikningsföretagen att utredas vidare i MKB.
Påverkan på skyddade arter i omgivningen och då särskilt det närmast liggande Natura
2000-området (Ystads sandskog) vilken kommer att utredas vidare i MKB.
14.14 KULTURMILJÖ

Någon påverkan av betydelse på berörda kulturmiljöintressen bedöms inte föreligga från
ansökt verksamhet. Men detta kommer att studeras närmare i den kommande MKB.
Påträffas kulturhistoriska lämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet
med 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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14.15 LANDSKAPSBILD

Ansökt verksamhet är belägen inom nuvarande anläggningsområde. Utöver de befintliga
skorstenarna kommer ett fåtal nya skorstenar att resas men då verksamheten är belägen
inom ett industriområde bedöms detta inte har någon påverkan av betydande art. Utöver
detta bedöms inte landskapsbilden ändras av någon betydelse.
14.16 RIVNINGSARBETEN

Vissa rivningsarbeten kan bli aktuella. De mest omfattande arbetena innebär om- och
uppbyggnad och inte rivning.
Ifall sådana arbeten aktualiseras kommer detta att föregås av anmälan om rivningslov
enligt PBL till kommunen. Häri ingår bl.a. inventering av de delar av fastigheterna som
ska rivas för att detektera eventuella miljöfarliga komponenter.
14.17 BYGGNATION

Under ombyggnationen kommer transporterna till och från verksamhetsområdet att öka.
Likaså kan det tillkomma mindre gräv- och schaktningsarbeten förutom byggarbeten.
Detta kommer att utredas djupare i MKB.
14.18 MILJÖKVALITETSNORMER

Påverkan på relevanta miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, omgivningsbuller,
och utomhusluft kommer att redogöras för i kommande MKB. Se även följande kapitel.

15 MILJÖKVALITETSNORMER
15.1 VATTEN

I förordningen (2001:5254) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten framgår
vilka vattenkvaliteter som ska innehållas. I tillhörande föreskrifter, NFS 2002:6,
redovisas vilka fiskevatten som ska skyddas enligt förordningen och i Länsstyrelsens
förteckning över musselvatten som ska skyddas enligt förordningen föreskrivs vilka
kustvattenområden som ska skyddas för att göra det möjligt för musslor att leva och växa
till i enlighet med skaldjursvattendirektivet (79/923/EEG). Bolaget kan konstatera att
varken anläggningen eller dess närområde omfattas av dessa normer.
Utsläppen av dagvatten sker via vattenförekomsten Nybroån som är ett vattendrag
(WA42930518, SE614725-432659) samt slutligen till vattenförekomsten sydkustens
kustvatten som är ett kustvatten (WA86165154, SE552170-130626). Nedan anges ett
summariskt utdrag av vissa uppgifter om dessa förekomster:
Parameter

MKN

Status

Ekologisk status

Måttlig

Kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

Miljöproblem

miljögifter, jordbruk,
enskilda avlopp, reningsverk,
annat betydande
miljöproblem

Figur 18. Vattenförekomsten Nybroån
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Parameter

MKN

Status

Ekologisk status

God ekologisk status 2027

Måttlig

Kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

Miljöproblem

Transport och infrastruktur,
annat betydande
miljöproblem

Figur 19. Sydkusten kustvatten

Utöver dessa finns det den näraliggande vattenförekomsten Ystads hamnområde som är
ett kustvatten (WA22664774, SE552220-130920). Bolaget genomför en utökad
provtagning för att få ett bättre underlag för att kunna redovisa närmare hur
dagvattenutsläppen påverkar vattenförekomsterna. Likaså kommer det ökade
kondensatflödet att leda till ökade dagvattenutsläpp. Eftersom verksamhetsområdet
kommer att utökas och därmed även den hårdgjorda delen kommer även sådana
dagvattenutsläpp att öka. Detta kommer att utredas vidare hur dessa ökade flöden
påverkar uppfyllelsen av MKN i berörda vattenverksamheter.
Analyser och beräkningar avseende dagvattenutsläpp kommer att användas för en djupare
analys av påverkan på vattenkvalitén och därmed påverkan på det näraliggande Natura
2000-området Ystads sandskog.
Beräkningarna kommer också användas för utvärdera hur utsläppen kommer att påverka
de arter som finns upptagna i bevarandeplanen för Ystads sandskog.
Detta kommer att utredas närmare i MKB.
Då spillvattnet utgörs av ordinärt sanitärt vatten samt vatten från städning av lokaler som
leds till det kommunala reningsverket bedöms detta inte medföra någon påverkan av
betydelse på uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för kustvattnet. Detta styrks av att
reningsverket har tillstånd för en maximal genomsnittlig veckobelastning på 52 000 pe,
motsvarande en maximal dimensionerande årlig belastning på 1 300 ton BOD7, 330 ton
N-tot resp. 42 ton P tot. I dessa värden ingår dessutom det sanitära vattnet från fjärrvärmeverket. Ökningen bedöms inte öka volymen sanitärt vatten annat än högst
marginellt. I vart fall inte mer än 20 % som är ökningen i installerad bränsleeffekt. Då
antalet anställda är relativt få ligger påverkan på belastningen till Ystads reningsverk
långt under vad som kan detekteras. Bolaget anser därför att verksamheten inte motverkar
uppfyllelsen av några miljökvalitetsnormer avseende vatten.
Övrigt spillvatten från golvbrunnar i pannhus bedöms inte ha någon påverkan av
betydelse. Normalt sett sker inget utsläpp annat i samband med städning etc. av lokaler.
Då golvbrunnarna leds via oljeavskiljare kommer eventuellt oljeläckage i samband med
incidenter att avskiljas och inte nå det kommunala reningsverket.
Utsläppen från reningsverket sker i vattenförekomsten Östra sydkustens kustvatten, se
figur ovan.
Utöver dessa vattenförekomster finns det två grundvattenförekomster inom närområdet;
Vombsänkan (WA12744184, SE615867-137086) samt SV Skånes kalkstenar
(WA69177643, SE615989-133409).
I och med upprättande av MKB kommer hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för vatten.
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15.2 LUFT

Skånes Luftvårdsförbund har i en övergripande studie över länets 33 kommuner redovisat
hur luftkvalitén varierar i de olika kommunerna. Av kapitlet ”Ystad” kan följande utläsas:
Beräknade halter (årsmedelvärde) av kvävedioxid ligger på 9-12 µg/m3 i Ystads tätort
(urban bakgrund). Vid hamnen i Ystad stiger halterna upp emot 20 µg/m3. Kommunen
har även genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätning år 2014 i urban bakgrund gav
10 µg/m3 som årsmedelvärde. Förbundets bedömning är att halterna kring hamnen i
Ystad i dagsläget är lägre än den nedre utvärderingströskeln och därmed krävs inga
uppföljande mätningar av kvävedioxid.
Beräknade halter (årsmedelvärde) av partiklar (PM10) ligger på 14-15 µg/m3 i Ystad tätort
(urban bakgrund). Vid hamnen och i industriområdet nordöst om Ystad tätort ökar halten
med 1-2 µg/m3. Kommunen har genomfört mätningar i egen regi. Senaste mätning år
2014 i urban bakgrund gav värden på 17 µg/m3. Bedömningen är därför att partikelhalter
kan överstiga värden högre än den nedre utvärderingströskeln i gatumiljö och att
uppföljande mätningar är att rekommendera.
Verksamheten är dessutom belägen utanför tätorten varför omgivande halter ligger på
betryggande marginal från MKN för kvävedioxid och partiklar, se figurer nedan.
Fjärrvärmeverket
Anoden

Figur 20. Beräknade årsmedelvärden avseende kvävedioxid, enhet µg/m3 hämtade från
Skånes Luftvårdsförbund.
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Fjärrvärmeverket
Anoden

Figur 21. Beräknade årsmedelvärden avseende partiklar, enhet µg/m3 hämtade från
Skånes Luftvårdsförbund.

Bidraget från verksamheten till luft är relativt ringa till måttligt. I samband med
föregående prövning visades det att påverkan inte kommer att leda till några
överskridanden vare sig för PM10 eller för NO2. I MKB kommer detta att redovisas mera
ingående men det kan konstateras att verksamheten inte bedöms bidra till överskridande
av någon MKN avseende luftkvalité. I ovan redovisade figurer ingår dessutom
fjärrvärmeverkets utsläpp och det kan konstateras även med sökt utökning kommer
halterna inte i närheten av MKN.
Bolaget kommer att utföra spridningsberäkningar för att närmare visa på den sökta
verksamhetens påverkan på omgivningen.
Dessa beräkningar kommer att användas för en djupare analys av hur verksamheten
påverkar Natura- 2000 området Ystads sandskog.
15.3 BULLER

Verksamheten berörs inte av de framtagna miljökvalitetsnormerna avseende buller då
dessa endast inbegriper kommuner med mer än 100 000 invånare.
Marginalerna till MKN i vatten bedöms som goda och kommer att utredas vidare i
samband med upprättandet av MKB. Någon påverkan som står i strid mot den s.k.
Weserdomen bedöms inte kunna ske.
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16 SKYDDSÅTGÄRDER
Eftersom det redan finns en pågående verksamhet har ett stort antal åtgärder vidtagits för
att minimera påverkan på miljön. Nedan redovisas dessa summariskt med tillägg för
planerade tillkommande åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa
negativa miljöeffekter.
Eftersom transport av biobränslen är relativs skrymmande genererar verksamheten ett
stort antal transporter. Genom att dessa huvudsakligen förläggs via stora trafikerade
trafikleder bedöms buller- och avgaspåverkan hållas inom en måttlig påverkan. Bolaget
avser om möjligt ställa krav på åkerier etc. så att miljöpåverkan från transporterna
minimeras. Genom flisning av stock på plats minskas antalet transporter.
Produktion och distribution av fjärrvärme bedöms i sig vara det till buds stående
effektivaste sätt att hushålla med råvaror och energi, i synnerhet då förnybara energikällor
planeras utnyttjas så lång det är tekniskt möjligt och ekonomiskt skäligt.
För att ytterligare minska bränsleförbrukningen har bolaget installerat rökgaskondensering. Tillkommande biobränslepannor planeras att förses med rökgaskondensering
undantaget sådana pannor som avses eldas med torrare bränslen eller planeras ha en kort
årlig drifttid.
För att reducera utsläppen till luft är pannorna försedda med avancerade styr- och
övervakningssystem. Rökgaserna renas med avseende på partiklar genom bl.a.
multicyklon och elfilter på vissa av pannorna. Installerade rökgaskondensorer fungerar
också som stoftavskiljare. Tillkommande biobränslepannor planeras att förses med bl.a.
el- eller textilfilter.
Framgent kommer bolaget att utvärdera möjligheten att kunna reducera utsläppen av
kväveoxider genom s.k. SNCR.
Vid förbränning av torv med sådana svavelhalter som kan medföra svavelutsläpp som
överskrider meddelade villkor kommer utrustning för svavelrening att installeras innan
sådan torv förbränns.
Vatten från rökgaskondenseringen pH-justeras och renas i lamellfilter och genom
sandfilter med avseende på suspenderade partiklar och därmed även partikelbundna
tungmetallerföre utsläpp till dagvattennätet. För tillkommande rökgaskondenseringsanläggningar planeras motsvarande rening ske med samma eller annan teknik med
motsvarande prestanda. P37 är försett med ett överdimensionerat elfilter som är utlagt för
10 MW (varav cirka 3 MW utnyttjas av 10 MW).
Oljecisternen är invallad för att minska risken för utsläpp av olja till omgivningen.
Vid kraftig blåst kommer flisning att avbrytas. Innan flisning sker kommer bolaget att
kontrollera med väderprognoser.
Vid utbyte av befintliga fläktar, pumpar etc. kommer bolaget om möjligt ersätta dessa
med tystare fläktar etc.

17 RISKER
En riskanalys ingår i verksamhetens egenkontroll. De övervägande riskerna utgörs av
brand, utsläpp av olja i samband med oljelossning samt fel i vattenreningen.
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18 PÅVERKAN TILL FÖLJD AV YTTRE HÄNDELSER
18.1 KLIMAT

Årsmedeltemperaturen i Ystad är ca 7 ºC och årsmedelnederbörden är enligt SMHI ca
600-700 mm/år. Den huvudsakliga vindriktningen för Ystad är sydvästlig. De högsta
vindstyrkorna förekommer vanligen på hösten.
18.2 SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Det finns en omfattande skyfallsproblematik generellt i tätorter.
Av ÖP:n kan följande utläsas avseende klimatförändringar:
Ystads läge vid kusten gör att staden kommer att påverkas av stigande havsnivåer som
leder till ökad erosion, ökad översvämningsrisk och höjda grundvattennivåer.
Översvämningsrisken bedöms även öka till följd av ökad extrem nederbörd. Skyfall, som
innebär stora mängder nederbörd på kort tid, förutses bli vanligare och intensivare i
framtiden.
Översvämningsrisken längs kommunens kuststräcka har analyserats med kommunens
höjdmodell. Av en karta i utredningen visas områden som riskerar att översvämmas vid
medelvattenstånd år 2100 samt vid 100-årshögvatten idag och år 2100.
En mer korrekt bedömning av översvämningsrisken i dessa områden kan bestämmas med
hydraulisk modellering av högvattenscenarierna. Metoden som använts tar inte heller
hänsyn till översvämning som orsakats av våguppspolning.
Enligt uppgift från Ystads kommun pågår ett arbete med att upprätta en skyfallsplan. Av
preliminära uppgifter från kommunen är anläggningsområdet beläget i en s.k. lågnivå där
risk finns för ansamling av nederbörd i samband med skyfall.
De kustavsnitt inom planområdet som är mest exponerade är stränderna väster om
gjuteriområdet och i västra delen av Ystad sandskog. Innanför pirarmarna till Ystads
hamn dämpas vågklimatet, risken för översvämning till följd av våguppspolning är därför
mindre. I planområdets västra delar är lutningen ner mot kusten betydligt brantare än i de
östra delarna. I väster bedöms risken för översvämning orsakad av våguppspolning därför
som liten.
I öster finns däremot risk för att våguppspolningen kan leda till översvämningar vid lägre
vattenstånd än 100-årshögvatten eftersom vågorna kan skölja över eller bryta igenom
stenskoningar och sanddyner och översvämma lägre liggande områden bakom stranden.
På långs sikt kan en höjning av havsnivån påverka verksamheten vilken kommer att
utredas vidare i MKB.
18.3 SÅRBARHET FÖR YTTRE HÄNDELSER

Påverkan från naturliga omgivningsfaktorer i form av storm, orkan, översvämning,
kraftiga regn, kraftigt snöfall etc. skulle kunna förekomma. En extrem yttre händelse
skulle kunna leda till utsläpp av bränsle och kemikalier till mark, vatten och luft i det fall
läckage skulle vara en följd av den yttre händelsen.
Vid blixtnedslag är brand den vanligaste konsekvensen, särskilt då förvaring av
brandfarliga råvaror sker. Blixtnedslag kan också orsaka elektriska, termiska och
mekaniska skador.
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18.4 VERKSAMHETENS PÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN TILL FÖLJD AV YTTRE HÄNDELSER

Vid extrema yttre händelser föreligger en risk för utsläpp av bränsle och kemikalier till
mark, vatten och luft i det fall läckage skulle vara en följd av den yttre händelsen. Inför
sådana händelser avser bolaget att
Vid blixtnedslag är brand den vanligaste konsekvensen, särskilt då förvaring av
brandfarliga råvaror sker. Blixtnedslag kan också orsaka elektriska, termiska och
mekaniska skador. Brandriskutredningar kommer att uppdateras i samband med ansökan.
Påverkan genom havsnivåhöjningar är en långsam effekt varför bolaget har god tid att
anpassa verksamheten. Förstärkta invallningar, flytt av kemikalie- och avfallsförråd till
högre plan är tänkbara lösningar.

19 STATUSRAPPORT
Eftersom såväl nuvarande som sökt verksamhet klassas som 40.50-i kommer en
statusrapport enligt SFS 2013:250 att upprättas och ingå i ansökan. Statusrapporten
kommer att avgränsas till fastigheterna Elektronen 12, del av Östra Industriområdet 2:1,
Katoden 1, del av Sandskogen 2:1 samt fastigheten Lamellen 10.

20 PLANERADE UTREDNINGAR
Följande utredningar avses att genomföras som en del av ansökan:
Statusrapport
Spridningsberäkningar avseende utsläpp till luft
Bullerutredning
Brand- och riskutredning
Hantering och omhändertagande av släckvatten

21 SAMMANFATTANDE PÅVERKAN PÅ MILJÖN
Sammanfattningsvis är de största påverkansformerna utsläpp till luft och vatten samt
buller. Samtliga dessa hålls på en sådan nivå att de inte bedöms medföra någon olägenhet
av betydande art på omgivningen. Dock kan vissa störningar förekomma i närområdet.
Likaså ska de kommande utredningarna visa på hur påverkan kan bli på det näraliggande
Natura 2000-området Ystads sandskog. Inget i omgivningen bedöms bli betydligt
påverkat gentemot nuvarande tillståndsgiven nivå.
Eftersom transport av biobränslen är relativs skrymmande genererar verksamheten ett
stort antal transporter. Genom att dessa huvudsakligen förläggs via stora trafikerade
trafikleder bedöms buller- och avgaspåverkan hållas inom en måttlig påverkan.
De tekniska åtgärder som för den nuvarande omfattningen har vidtagits för att förebygga,
hindra, motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter bedöms även vara tillräckliga för
den sökta omfattningen.
Genom att den sökta åtgärden avser en utbyggnad av befintlig förbränningsanläggning
bestående av ett flertal pannanläggningar med tillhörande bränslehantering får den
nuvarande lokaliseringen anses utgöra den bästa plats som kan nås med minsta intrång
beaktat en skälighetsavvägning. Bolaget kommer att utveckla detta i den kommande
MKB.
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Mot bakgrund av att alternativet till den utökade verksamheten är flera mindre
förbränningsanläggningar förväntas sökt åtgärd t.o.m. i vissa avseende även kunna
minska miljöpåverkan.
Verksamheten omfattas inte av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Jessica Fredson

Ystad 2021-03-31
Ystad Energi AB
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Karta över Ystads tätort med lokaliseringen av
värmeverket Anoden

Bilaga 1

Värmeverket

Lantmäteriet / Metria
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Karta över närområdet till värmeverket Anoden

Bilaga 2

Värmeverket

Lantmäteriet / Metria
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Nuvarande placering av kemikalier, aska, miljöstation och
oljor.

Miljöstation

Bilaga 3

Olja

Askor
Kemikalier
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Exempel på placering av pannor och andra produktionsenheter
inom värmeverket Anoden

Bilaga 4

De pannor/pannhus som är inringade med ellipser finns inte idag utan utgör endast
exempel på var kommande pannor eller andra kommande produktionsenheter kan
komma att anläggas.
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Bilaga 5
Beskrivning av rosterpanna
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Beskrivning av rökgaskondensering med vattenrening

Bilaga 6
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