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Ordlista 
 
ELU  Environmental Load Unit. 

Eo1  Eldningsolja 1. Får maximalt innehålla 0,05 vikts-% svavel. 
Eo3  Eldningsolja 3. Får maximalt innehålla 0,8 vikts-% svavel. 

Gränsvärde Villkor som följer av gällande miljötillstånd och som aldrig får 
överskridas. 

IPPC  Integrated Pollution Prevention and Control, EG-direktiv. 

ISO 14001  Miljöledningsstandard från International Organization for 
  Standardization (ISO). 

LCA Livscykelanalys. 

Miljöaspekt Begrepp som används i miljöledningssammanhang för att beskriva 
en process eller verksamhetsdel som kan ge upphov till miljöpå-
verkan. För närmare beskrivning, se kapitel 2. 

Pannor 
P1  Panna 2, eldas med eldningsolja 3. 
P2  Panna 2, eldas med eldningsolja 3. 
P3  Panna 3, eldas med biobränsle. 
P4 Panna 4, eldas med biobränsle. 
Ångpanna Eldas med eldningsolja 1. 

Riktvärde Villkor som följer av gällande miljötillstånd och som om det 
överskrids medför skyldighet för verksamhetsbedrivaren att utföra 
åtgärder för att hindra att detta sker igen. 

SVV  Skövde Värmeverk AB. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Skövde Värmeverk AB är ett kommunalägt bolag som har som uppdrag att producera 
miljövänlig el och värme i Skövde kommun. Inom kommunen finns fyra separata nät för 
distribution av fjärrvärme – ett större nät som täcker Skövdes tätort samt tre mindre nät. Just 
nu pågår arbetet med att införa ett miljöledningssystem för hela Skövde Värmeverks 
verksamhet. Detta miljöledningssystem ska vara infört och certifierat enligt ISO 14001 innan 
slutet av år 2009. 
 
Miljöledningsstandarden ISO 14001 innehåller krav och riktlinjer för hur miljölednings-
system bör utformas. Genom att införa ett miljöledningssystem som certifieras enligt denna 
standard kan företag och organisationer potentiellt förbättra sitt miljöarbete. Ett första steg då 
ett miljöledningssystem ska införas är att utföra en miljöutredning för verksamheten i fråga. 
Genom denna utredning ska alla miljöaspekter kartläggas, dvs. alla delar av organisationen 
som kan påverka miljön. Detta utförs bland annat genom att befintliga verksamhetsrutiner och 
tillämpbara lagar och andra krav gås igenom. 
 
Skövdes tätort försörjs med fjärrvärme främst av anläggningarna Värmekällan och 
Lövängsverket, vilka står för huvuddelen av Skövde Värmeverks värmeproduktion. 
Värmekällan är en avfallsförbränningsanläggning, som togs i drift år 2005 och vars pannor 
eldas under hela året. Miljöutredningen för denna anläggning utfördes av en annan 
examensarbetare under år 2005. Inom det här examensarbetet ska en miljöutredning utföras 
för Lövängsverket. 
 
Vid Lövängsverket produceras främst fjärrvärme, men också ånga (vilken levereras till 
Kärnsjukhuset i Skövde). Vid anläggningen finns två biobränslepannor samt tre oljeeldade 
pannor, varav två endast är reservpannor. Biobränslepannorna tas i bruk under vinterhalvåret 
samt vid behov under sommarhalvåret (exempelvis vid underhåll av Värmekällan). De två 
större oljepannorna tas endast i drift vid haverier eller underhåll av biobränslepannorna. Den 
mindre oljeeldade ångpannan är i drift främst under sommarhalvåret. 
 
 
1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utföra en miljöutredning för Lövängsverket. Inom 
utredningen ska anläggningens samtliga miljöaspekter kartläggas samt värderas i förhållande 
till varandra. Målet är att utredningen skall kunna ligga till grund för införandet av ett 
miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001. Syftet är därutöver att utföra en litteratur-
studie över de metoder för värdering av miljöaspekter som finns tillgängliga i litteraturen 
idag. Utifrån denna studie väljs/utarbetas en lämplig metod för att värdera Lövängsverkets 
miljöaspekter varefter värderingen utförs. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
Denna miljöutredning omfattar hela verksamheten vid Lövängsverket, dvs. samtliga dess 
pannor för värmeproduktion. Detta inkluderar två biobränslepannor, två oljepannor samt en 
mindre oljeeldad ångpanna. Skövde Värmeverks övriga förbränningsanläggningar ingår inte i 
denna miljöutredning, även om också dessa ska ingå i bolagets slutliga miljöledningssystem. 
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De kylmaskiner som står i anläggningens lokaler, men som ägs av Västfastigheter, kommer 
principiellt inte att inkluderas i det kommande miljöledningssystemet då det inte är Skövde 
Värmeverk som ansvarar för vare sig drift eller underhåll av dessa. Därför kommer de inte 
heller att inkluderas i denna miljöutredning. Dock kommer de kemikalier som används för 
driften av kylmaskinerna att inkluderas i Lövängsverkets kemikalielista, då dessa förvaras på 
anläggningen. 
 
Mätvärden har kontinuerligt inkommit under miljöutredningens gång. Då det inte vore 
praktiskt möjligt att invänta samtliga av dessa har tidsgränsen satts till utgången av oktober 
månad 2008. 
 
Angående urvalet av miljöaspekter kan sägas att de aktiviteter som har inkluderats som 
miljöaspekter i denna rapport är de som på något sätt påverkar den yttre miljön. Därför är det 
också främst information avseende denna typ av miljöpåverkan som har samlats in under 
utredningens gång. Aktiviteter som endast berör arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inkluderas 
alltså inte som miljöaspekter (det är fullt möjligt att även inkludera sådana aspekter i 
miljöutredningar, se avsnitt 2.1.1). Detta har inte ansetts vara nödvändigt med tanke på att 
dessa områden behandlas genomgående för verksamheten inom andra kontrollsystem. 
Värderingen (se nedan) hade också potentiellt blivit onödigt komplicerad om samtliga dessa 
saker hade tagits med som miljöaspekter. 
 
Den litteraturstudie över metoder för värdering av miljöaspekter som finns i kapitel 8 
fokuserar främst på metoder som används i Sverige eller som förespråkas av svenska forskare 
och konsulter inom området. 
 
 
1.4 Disposition 
1 kap Inledning. 
 
2 kap Miljöledningssystem. Rapporten inleds med ett teorikapitel där principer för miljöled-
ningssystem enligt ISO 14001 och miljöutredningar sammanfattas. 
 
3 kap Verksamhetsbeskrivning. I detta kapitel beskrivs Skövde Värmeverk med fokus på 
anläggningen Lövängsverket. 
 
4 kap Lagar och andra krav. Här ges en kort sammanfattning av de viktigaste lagar och andra 
krav som berör verksamheten. En mer omfattande laglista finns i bilaga B. 
 
5 kap Befintliga miljörelaterade rutiner och dokument. Nulägesbeskrivning av de rutiner och 
dokument som finns inom verksamheten och som berör miljöfrågorna. 
 
6 kap Nödlägesbeskrivning. Här sammanfattas anläggningens största olyckrisker, vilka kan 
medföra skador på människors hälsa och miljön. Det ingår dock inte i syftet med denna 
utredning att beskriva detta i detalj. 
 
7 kap Kartläggning av miljöaspekter. Här sammanfattas de miljöaspekter som har identifier-
ats under utredningens gång, utan rangordning. 
 
8 kap Metoder för värdering av miljöaspekter. Under examensarbetets gång har som nämnts 
en litteraturstudie utförts avseende metoder för att värdera miljöaspekter. Denna studie utgör 
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den första delen av detta kapitel. Därefter beskrivs den värderingsmetod som har valts ut för 
värderingen av Lövängsverkets miljöaspekter med en kort motivation av valet. 
 
9 kap Värdering av Lövängsverkets miljöaspekter. Med hjälp av den valda värderingsmetoden 
utförs värderingen av Lövängsverkets miljöaspekter. Gjorda antaganden och erhållna resultat 
kommenteras i den mån som anses nödvändig. 
 
10 kap Diskussion. 
 
 
1.5 Metod 
Under examensarbetet har information samlats in via litteratursökningar – främst vad gäller 
kap 2 och 8. Information om lagar och andra krav är hämtade direkt från lagtext och 
jämförbara dokument. Huvuddelen av informationen om Skövde Värmeverk och Lövängs-
verket (kap 3) samt dess miljöaspekter (kap 7) har erhållits genom personlig kommunikation 
med personal vid Skövde Värmeverk. Därtill har ett antal verksamhetsrutiner, styrande 
dokument (t.ex. egenkontrollprogram) och redovisande dokument (såsom mätserier och 
analysresultat) gåtts igenom.1 En kortare miljöenkät har delats ut till de anställda på 
Lövängsverket (se bilaga F), främst för att samla in underlag till miljöaspekterna under 
rubriken ”Persontransporter” i kap 7, men också för att få en uppfattning om deras syn på 
anläggningens viktiga miljöfrågor. Valet av värderingsmetod har gjorts utifrån den 
litteraturstudie avseende detta som finns i kap 8. Hur värderingen har gått till beskrivs 
närmare i kap 8 och 9. 

                                                 
1 För att underlätta för läsaren att skilja ut vad som har framkommit vid personlig kommunikation ges 
referenserna för dessa med efternamn och första bokstaven i förnamnet (t.ex. Harder Å. 2008a). Även vissa 
dokument och filer som har erhållits av specifika personer vid Skövde Värmeverk och som är svåra att referera 
till (t.ex. saknar titel och datum) anges i denna rapport som personlig kommunikation. 
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2 Miljöledningssystem 
Att införa miljöledningssystem är idag en internationellt accepterad metod för företag och 
organisationer att arbeta med miljöfrågor. Den miljöledningsstandard som har fått störst 
genomslagskraft är ISO 14001. Detta är i själva verket det enda regelsystemet på miljöområd-
et som är internationellt accepterat idag. Kraven i ISO-standarden syftar inte till att ändra på 
eller skärpa de krav som ställs på företag genom lag. Istället avser den att harmonisera sättet 
med vilket företag arbetar med miljöfrågorna världen över. Inom EU finns ytterligare en 
standard; EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Detta är en förordning som innehåller 
krav och riktlinjer för hur miljöledningssystem bör utformas. Den är jämförbar med ISO 
14001, men innehåller delvis skarpare krav och har inte fått något internationellt genomslag 
(Brorson et al. 2006; Brorson et al. 1998; Rådets förordning 761/2001/EG). 
 
 
2.1 Miljöledningssystem enligt ISO 14001 
Miljöledningsstandarden ISO 14001 innehåller krav och riktlinjer för hur ett miljölednings-
system ska utformas för att kunna certifieras enligt denna standard. Stor vikt läggs vid att 
organisationen ska arbeta med ständig förbättring, både vad gäller miljöprestanda och 
miljöledningssystemets utformning. Standardens grund utgörs därför av PDCA-cykeln (Plan-
Do-Check-Act, på svenska närmast Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra), se figur. I 
planeringsfasen ingår bl.a. att ledningen ska fastställa en miljöpolicy som företaget ska arbeta 
efter samt att miljöaspekterna ska kartläggas, värderas och prioriteras. Miljömål och 
handlingsplaner skrivs för att åtgärda de högst prioriterade 
miljöaspekterna. Därefter är det dags att genomföra 
handlingsplanerna samt att följa upp och förbättra resultaten. 
Det är viktigt att ledningen engagerar sig i miljöarbetet och 
att alla ansvarsför-hållanden definieras för att det ska bli så 
effektivt som möjligt. Det vanligaste är att miljösamordnaren 
har det övergripande ansvaret för att miljöledningssystemet 
som helhet fungerar. Det är dock också viktigt att bestämma 
vem som är ansvarig för varje miljöaspekt. Det har visat sig 
att miljöaspekter som ingen ansvarar för ofta glöms bort vare 
sig de medför betydande miljöpåverkan eller inte (Brorson et 
al. 1998; SS-EN ISO14001: 2004; Brorson et al. 2006). I och 
med att denna miljöutredning ingår i planeringen är det 
främst denna fas som beskrivs här. 
 
2.1.1 Miljöaspekt, miljöpåverkan respektive miljöeffekt 
En miljöaspekt definieras i ISO 14001:2004 som ”delar av en organisations aktivitet-
er/verksamhet eller produkter eller tjänster som kan påverka miljön”. En betydande 
miljöaspekt är sedan ”en miljöaspekt som har eller kan ha en betydande miljöpåverkan” (SS-
EN ISO 14001:2004). Miljöpåverkan sägs vara ”varje gynnsam eller ogynnsam förändring i 
miljön som helt eller delvis orsakas av organisationens miljöaspekter”. Dessa något oklara 
definitioner har ställt till det för många företagare då de ska införa miljöledningssystem 
(Zackrisson 2002). 
 
Det kan hjälpa att se förhållandet mellan miljöaspekt och miljöpåverkan som en del i en kedja 
av orsaker och verkan. Miljöaspekten är då orsaken som ger upphov till miljöpåverkan, vilken 
i sin tur orsakar miljöeffekter i miljön. Exempelvis kan ”utsläpp av rökgaser från förbränning 
av flis” vara en miljöaspekt som kan ge upphov till miljöpåverkan i form av klimatförändring, 
övergödning och försurning. Detta i sin tur kan orsaka miljöeffekter i form av smältning av 

Figur 1: PDCA-cykeln 
 (Källa: SIS Förlag 2008). 
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polarisarna eller att känsliga arter försvinner från vissa ekosystem (begreppet miljöeffekt 
nämns dock inte i ISO 14001). I miljöledningssammanhang är det viktigaste att det finns en 
stark koppling till orsaken – dvs. miljöaspekten – så att denna kan åtgärdas. Många verksam-
heter stöter dock på problem när de ska kvantifiera miljöpåverkan, varför en alltför snäv 
definition av detta begrepp kan vara ett hinder (Zackrisson 2002; SS-EN ISO14001:2004). 
Tänk dig t.ex. att du ska försöka uppskatta de utsläpp som uppkommer till följd av en 
verksamhets förbrukning av inköpta metallmaterial utan att du vet var metallerna utvinns och 
förädlas. Det kan då vara mer effektivt att istället beskriva miljöpåverkan i termer av ”ton 
inköpta metaller per år”. På så sätt kan (de ofta begränsade) resurserna istället läggas på att 
förbättra de högst prioriterade miljöaspekterna. 
 
Många böcker på ämnet skiljer på direkt och indirekt miljöpåverkan beroende på om utsläpp 
sker direkt från verksamhetsområdet eller till följd av t.ex. inhyrda entreprenörers aktiviteter 
(Brorson et al. 1998). Dessa beteckningar har en stark anknytning till vilken typ av aktivitet 
som ger upphov till miljöpåverkan och används även i denna rapport. Ammenberg (2004) 
skiljer också på hårda respektive mjuka miljöaspekter. Hårda miljöaspekter är sådana som 
direkt påverkar material- och energiflödena inom verksamheten. Definierbar (om än inte alltid 
kvantifierbar) miljöpåverkan associeras med denna typ av miljöaspekt. Sedan så finns det de 
miljöaspekter som har en mer organisatorisk karaktär och som det inte är lika lätt att 
förknippa med någon specifik miljöpåverkan (även om de indirekt kan ge upphov till sådan). 
Exempel på sådana mjuka miljöaspekter är beslutsfattande och kunskapsbrist (Ammenberg 
2004). Den sistnämnda sorten har inte inkluderats som miljöaspekter i denna utredning. 
 
I litteratur om miljöledningssystem anges ofta en lång rad olika aktiviteter som potentiella 
miljöaspekter. Dessa överlappar ofta varandra och företag har stor frihet att själva välja vad de 
ska klassificera som miljöaspekter. Det viktiga är att alla aktiviteter och processer som ger 
upphov till miljöpåverkan täcks in. Typiska miljöaspekter rör bl.a. de aktiviteter som ger 
upphov till direkta utsläpp till luft, vatten samt mark och grundvatten från anläggningen. 
Energi- och resursförbrukning, transporter, kemiska produkter samt uppkomst och hantering 
av avfall är andra kategorier som i stort sett alltid finns med som miljöaspekter. Exempel på 
aspekter som ger upphov till indirekt miljöpåverkan är de utsläpp som inhyrda entreprenörer 
bidrar med eller de som uppkommer i samband med produktens användningsfas (gäller 
tillverkande företag). Samma aspekter som påverkar den yttre miljön berör också ofta 
arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Även aktiviteter som berör dessa områden kan därför 
klassas som miljöaspekter och behandlas inom miljöledningssystemet (Brorson et al. 1998; 
Zackrisson 2002; Brorson et al. 2006). Detta har dock inte gjorts under denna miljöutredning 
(se avgränsningar). 
 
 
2.2 Miljöutredning 
Vid införandet av ett miljöledningssystem är det första steget att utföra en genomgående 
miljöutredning för verksamheten. Syftet med denna utredning är att identifiera alla 
verksamhetens miljöaspekter samt att utvärdera befintliga miljörelaterade rutiner. Vid 
bedömningen av vad som är en miljöaspekt tas endast hänsyn till om denna har potential att 
ge upphov till miljöpåverkan vilken kan vara betydande för verksamheten. Alla andra saker 
som kan vägas in får vänta till värderingen och prioriteringen av miljöaspekterna vilka 
beskrivs nedan (Zackrisson 2002). Den inledande miljöutredningen berörs kortfattat i bilaga 
A till ISO 14001. Enligt denna bilaga bör utredningen täcka in fyra områden (SS-EN 
ISO14001:2004): 
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• Identifiering av samtliga miljöaspekter, som följer av såväl normala som avvikande 
driftsförhållanden (t.ex. uppstart och avstängning samt nödlägen och olyckor). 

• Identifiering av lagar och andra krav som organisationen berörs av. 
• Granskning av nuvarande tillvägagångssätt och rutiner inom miljöområdet, inklusive 

anskaffning och anlitande av entreprenörer. 
• Utvärdering av erfarenheter från tidigare nödlägen och olyckor. 
 
Innan miljöutredningen inleds är det viktigt att avgränsa systemet, både organisatoriskt och 
geografiskt. Ska hela verksamheten inkluderas eller bara vissa delar av den? Alla 
avgränsningar måste dokumenteras och motiveras. En annan sak att fundera över är hur 
detaljerad utredningen bör vara. Vissa föredrar att detaljerat kartlägga alla företagets fysiska 
processer och därigenom få en förståelse för de sätt på vilka miljöpåverkan kan uppstå. Andra 
väljer att, åtminstone till en början, ställa upp förenklade massbalanser över verksamhetens 
material- och energiflöden. Risken med det mer detaljerade arbetssättet är att utredaren 
drunknar i information och får svårt att se det större perspektivet. Det har också visat sig att 
detta tillvägagångssätt tenderar att lägga fokus på produktionsprocesser, medan miljöaspekter 
relaterade till materialresurser och användning av produkten hamnar i skymundan. Risken 
med det mer förenklade sättet är å andra sidan att de drivkrafter och processer som faktiskt 
ger upphov till miljöpåverkan glöms bort. Det är viktigt att hitta en bra balans mellan dessa 
synsätt (Zackrisson 2002). Vid arbetet med denna miljöutredning har ett relativt detaljerat 
tillvägagångssätt använts. Detta har ansetts motiverat då det har funnits relativt gott om tid för 
genomförandet av utredningen (ett examensarbete består som bekant av 20 veckors heltids-
arbete, medan vissa miljöutredningar enligt Brorson et al. (1998) kan utföras på 2-3 veckor). 
Fjärrvärme är inte heller en produkt som medför någon större miljöpåverkan i användnings-
skedet, varför risken att ”glömma bort” viktiga aspekter relaterade till detta är liten. 
 
Vissa företag väljer att utföra miljöutredningen helt internt, dvs. en eller flera anställda med 
tillräcklig kunskap om verksamheten och miljöproblemen utför utredningen. Andra väljer att 
ta in en utomstående expert, exempelvis en konsult, som kan se på verksamheten mer 
objektivt och tillföra ny kunskap. Båda tillvägagångssätten har sina för- och nackdelar och det 
är upp till ledningen att avgöra vilket som är mest lämpligt (Brorson et al. 1998). 
 
 
2.3 Värdering och prioritering av miljöaspekter 
Då miljöutredningen är slutförd är det dags att välja vilka av miljöaspekterna som är viktigast 
att arbeta vidare med. Detta görs lämpligen i två steg; värdering respektive prioritering. Det 
centrala vid värderingen är att bestämma vilka av miljöaspekterna som är betydande, dvs. 
har störst miljöpåverkan. Denna bedömning görs lämpligen utifrån storleken på 
miljöpåverkan, men också utifrån de lagar och andra krav som berör den aktuella 
miljöaspekten då dessa ofta är indikatorer på miljöpåverkan (Zackrisson 2002). Detta 
examensarbete kommer som nämnts att inkludera värdering av miljöaspekterna. 
Värderingsmetoder beskrivs mer ingående i kapitel 8 där värderingen av de miljöaspekter som 
framkommit under denna miljöutredning även genomförs. 
 
När värderingen är utförd är det dags att välja vilka av de betydande miljöaspekterna som är 
mest relevanta att arbeta vidare med i nuläget. Detta görs genom att de betydande 
miljöaspekterna prioriteras i förhållande till varandra, varvid även affärsmässiga kriterier och 
påverkbarhet kan vägas in. Till exempel är det kanske inte tekniskt möjligt att åtgärda 
miljöaspekten i dagsläget eller också finns det kanske ekonomiska hinder för att göra detta. 
Genom att väga in dessa saker på ett korrekt sätt kan miljöarbetet göras mer effektivt över en 
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längre tidsskala, då de betydande miljöaspekterna kan åtgärdas snabbare. Prioriteringen 
resulterar i att det slutligen är ett fåtal betydande miljöaspekter kvar, vilka verksamheten 
sedan arbetar med att förbättra genom att skriva miljömål och handlingsplaner samt genom att 
följa upp dessa. Lägg märke till att varken värdering eller prioritering innebär att någon av de 
vid miljöutredningen identifierade miljöaspekterna tas bort. Även en mindre betydande 
miljöaspekt kan vara värd att åtgärda i framtiden, i takt med att de mer betydande åtgärdas 
(Zackrisson 2002). 



13 
 

3 Verksamhetsbeskrivning 
 
3.1 Skövde Värmeverk AB 
Skövde Värmeverk AB (SVV) är ett kommunalägt bolag som bildades den 1 juli 2003. 
Bolaget har som uppdrag att producera miljövänlig el och värme i Skövde kommun och är 
ägare till flertalet anläggningar för värmeproduktion. Inom kommunen finns fyra separata nät 
för distribution av fjärrvärme – ett större nät som täcker Skövdes tätort samt tre mindre nät 
som täcker de kringliggande samhällena Skultorp, Timmersdala och Stöpen. I dagsläget har 
bolaget som helhet ca 1050 abonnenter (Harder Å. 2008a; Karlsson M. 2008). 
 
Skövdes tätort försörjs med fjärrvärme främst av Värmekällan och Lövängsverket. 
Värmekällan är som nämnts SVV:s avfallsförbränningsanläggning vilken togs i drift 2005 och 
är i bruk under hela året. Vid Lövängsverket finns två biobränslepannor som eldas med flis, 
två oljepannor som eldas med Eo3 samt en ångpanna som eldas med Eo1 (se nedan). 
Biobränslepannorna vid Lövängsverket tas i bruk under vinterhalvåret, då värmebehovet ökar, 
samt vid behov under sommarhalvåret (exempelvis vid underhåll av Värmekällan). De två 
oljepannorna tas endast i drift vid haverier eller underhåll av biobränslepannorna. 
Värmeproduktionen år 2007 var ca 140 GWh från Värmekällan och ca 184 GWh från 
Lövängsverket. Förutom nämnda anläggningar finns även två mindre oljeeldade panncentraler 
kopplade till samma nät. Dessa tas i drift då temperaturen faller under ca -5 ˚C, då inte 
produktionen vid Värmekällan och Lövängsverket räcker till för att täcka värmebehovet. 
Dessutom tas spillvärme från den i Skövde belägna industrin Cementa omhand. Vid 
Lövängsverket finns en ackumulatortank där värme kan lagras. Denna tank fungerar som en 
buffert för hela detta nät. De tre mindre fjärrvärmenäten Skultorp, Timmersdala samt Stöpen 
försörjs var för sig av panncentraler som eldas med pellets eller briketter (Harder Å. 2008a; 
Karlsson M. 2008). 
 
3.1.1 Ansvarsfördelning 
Ytterst ansvarig för Skövde Värmeverks verksamhet är den verkställande direktören. 
Ansvarig för den dagliga driften av Lövängsverket är dess driftchef. Det är också driftschefen 
som är ansvarig för det fortlöpande miljöarbetet vid anläggningen. Detta inkluderar att se till 
att miljöarbetet utförs i enlighet med egenkontrollprogrammet, att regelbunden kontroll av ur 
miljösynpunkt viktiga anläggningsdelar sker samt att se till att ålagda myndighetskrav, 
generella föreskrifter och upprättade rutiner följs och hålls uppdaterade (SVV 2007b). För att 
samordna miljöarbetet finns även en miljöingenjör anställd på bolaget (Hall C. 2008a). 
 
I figur 2 nedan ges en översiktlig bild av SVV:s organisation. Driftcheferna för Värmekällan 
respektive Lövängsverket delar på ansvaret för drift och underhåll av de ovan nämnda mindre 
panncentralerna (Karlsson M. 2008). 
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Figur 2: Organisationsschema över SVV:s verksamhet (Källa: Karlsson M. 2008). 
 
3.1.2 Intern kommunikation 
SVV som helhet har relativt få anställda och beslutsvägarna är därför förhållandevis korta. 
VD och de flesta tjänstemän sitter vid kontoret på Värmekällan. Den enda som har kontor på 
Lövängsverket är dess driftchef, vilket gör att denna anläggning är delvis avskärmad från 
övriga SVV. Av nödvändighet åker därför driftchefen var eller varannan dag mellan de två 
anläggningarna bl.a. för att närvara vid möten. I övrigt sker den interna kommunikationen 
mestadels via telefon, fax och e-post. 
 
Inom Lövängsverket sker större delen av den interna kommunikationen person till person. 
Driftchefen befinner sig på anläggningen dagtid, så länge han inte behöver lämna området för 
att åka till Värmekällan eller någon av de mindre panncentralerna. I normalfallet är endast en 
drifttekniker i tjänst samtidigt (förutom dagtid vissa perioder då två är i tjänst). På grund av 
detta bygger kommunikationen på en kedja där driftchefen eller driftteknikerna för informa-
tion som behövs för driften av anläggningen vidare sinsemellan då näste persons skift börjar. 
 
 
3.2 Lövängsverket 
Lövängsverket togs i bruk år 1973 och lokaliserades då till fastigheten Lövängen 2, vilken är 
avsedd för värmecentral i detaljplanen. Fastigheten valdes på grund av närheten till 
Kärnsjukhuset, vilket på så sätt skulle försörjas med fjärrvärme. Syftet med värmeverket var 
också att förse bostadsområdet Södra Ryd med värme. Denna stadsdel var ännu inte byggd i 
början av 70-talet, utan var på planeringsstadiet. SVV har ägt Lövängsverket sedan år 2005 
(innan dess ägde Västfastigheter anläggningen). I samband med ägarbytet bytte anläggningen 
namn från KSS Ryd till Lövängsverket (SVV 2007c; SVV 2008; Karlsson M. 2008). 
 
I figuren nedan visas en flygbild över verksamhetsområdet. I mitten av området ligger 
huvudbyggnaden (omges av vit skiljelinje i bilden) inom vilken bl.a. samtliga eldningspannor 
(se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 nedan), rökgaskondenseringsanläggningar (3.2.1) och 
vattenreningsanläggningen (3.2.4) är belägna. Leveranser av flis sker till flislagret i 
byggnaden med vitt tak som är placerad öster om huvudbyggnaden (flis läggs även i högar 
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utanför lagret). Söder om flislagret syns de två stora oljecisternerna för förvaring av Eo3 
(7.4.1). Ackumulatortanken (3.2.3) är placerad väster om huvudbyggnaden och norrut på 
området står skorstenen (dessa urskiljes lätt i fotot genom sina skuggor). Söder om 
huvudbyggnaden finns en parkeringsplats och nedanför denna finns en väg. Denna väg 
(Fjärrvärmevägen) trafikeras främst av stadsbussar, lastbilar till och från Lövängsverket samt 
till viss del personbilar (det finns en annan väg in till det välbesökta Kärnsjukhuset, vilken är 
mer frekvent trafikerad). För en större karta över närområdet samt en närmare beskrivning av 
detta, se avsnitt 7.9. 
 

 
Figur 3: Flygfoto av Lövängsverket i skala 1:1278 (Källa: Skövde kommuns kartdatabas). 
 
Vid Lövängsverket finns alltså totalt 4 pannor för fjärrvärmeproduktion – två biobränsle-
pannor och två oljepannor. Därtill finns det en mindre ångpanna. Biobränslepannorna (P3 och 
P4) tas i drift då utomhustemperaturen är ca 12-13ºC och vid -5ºC eldas de för fullt. 
Lövängsverkets oljepannor (P1 och P2) kan användas som reserv vid låga temperaturer, men 
dessa pannor används i normalfallet endast då biobränslepannorna har driftuppehåll (vid 
underhåll eller eventuella haverier). Den del av fjärrvärmenätet som ligger närmast runtom 
Lövängsverket ansluter nämligen bara till det övriga nätet via en ledning. Denna ledning är 
inte nog kraftig för att kunna föra en så stor mängd värme vidare som skulle uppstå om 
oljepannorna och biobränslepannorna eldades samtidigt. Under sommarhalvåret eldas det i 
ångpannan (se nedan). Därtill finns det på anläggningen flera kylmaskiner som levererar 
komfortkyla till Kärnsjukhuset. Dessa ägs inte av SVV, utan av Västfastigheter, och kommer 
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som nämnts principiellt inte att inkluderas i denna miljöutredning (SVV 2008; Harder Å. 
2008a). I tabellen nedan ges en översikt av Lövängsverkets systemkomponenter. 
 
Tabell 1: Lövängsverkets systemkomponenter (Källa: SVV 2007b, SVV 2008 och Harder Å. 
2008a). 

Delsystem Bränsle/ingående 
komponent 

Maximal utgående 
effekt 

Maximalt in- eller 
utflöde 

Panna 3 och 4 Träbränsle 
(mestadels flis) 

20 MW per panna 
(40 MW totalt) 

25 m3 flis/h 
(per panna) 

Panna 1 och 2 Eldningsolja 3 
<0,1 % svavel 

40 MW per panna 
(80 MW totalt) 

8,5 m3/h 
(per panna) 

Ångpanna Eldningsolja 1 
<0,05 % svavel 

0,7 MW 0,08 m3/h 

Rökgaskondensering Fuktiga rökgaser från 
panna 3 och 4 

6 MW per anläggn. 
(12 MW totalt) 

5-6 m3 kondenserat 
vatten per timme och 
anläggn. vid full drift 

Delsystem Bränsle/ ingående 
komponent 

Maximal 
lagringskapacitet 

Maximal 
lagringsvolym 

Ackumulatortank Fjärrvärme från det 
nät som täcker 
Skövde tätort 

200 MWh 4 500 m3 

 
3.2.1 Biobränslepannor och rökgaskondensering 
Båda biobränslepannorna (panna 3 och 4) eldas nästan uteslutande med flis (bränsleved, 
grenar och toppar), vilken levereras av flertalet regionala leverantörer. Även salix har vid 
några tillfällen eldats i pannorna. Båda pannorna är av typen fluidiserande bädd2 och är 
dimensionerade för en utgående effekt på 20 MW per panna. Bäddtemperaturen i pannorna är 
ca 850ºC (± 30ºC) vid normal drift. Pannorna är försedda med elektrofilter för rening av stoft 
(se avsnitt 3.2.4 nedan för närmare beskrivning) och varsin rökgaskondenseringsanläggning, 
genom vilken ytterligare 6 MW kan utvinnas ur vattenångan i rökgaserna. Rökgaserna leds 
sedan ut via en 85 m hög skorsten, vilken är gemensam med oljepannorna (Harder Å. 2008a). 
 
Panna 3 installerades år 1999 och är av fabrikatet Foster Wheeler typ FW43-20. Den är 
försedd med ett elektrofilter av fabrikatet Clean Air. Panna 4 togs i drift år 1983 och byggdes 
år 1993 om till en fluidiserande bädd av fabrikat Generator typ Eckrohr HVF-23. Dess 
elektrofilter är av fabrikatet Svenska Fläkt (SVV:s hemsida 2008). På varje flispanna sitter en 
startbrännare, som eldas med Eo1 och värmer upp pannorna till en godtagbar temperatur då 
de ska tas i drift. Merparten av den Eo1 som går åt eldas dock i ångpannan, se nedan (Harder 
Å. 2008a). De krav som ställs i gällande tillstånd är något lägre för P4, eftersom denna är av 
ett äldre fabrikat. Exempelvis ges riktvärdet för kolmonoxid som dygnsmedelvärde för panna 
3, medan samma värde ges som månadsmedelvärde för panna 4 (Länsstyrelsen Västra 
Götaland 1999). 
 
Varje rökgaskondenseringsanläggning består av två plattvärmeväxlare. Då rökgaserna 
passerar elektrofiltren har de en temperatur på ca 160ºC. De leds då in i den första värme-
växlaren inom vilken rökgaserna möter det returnerade fjärrvärmevattnet (det vill säga det 

                                                 
2 Pannor med fluidiserande bädd har en sandbädd i botten av pannan. Bränslet förs in vid denna sandbädd och 
blandas upp med sanden, vilket ger en jämnare förbränning. Flygaskan virvlar kontinuerligt uppåt i pannan och 
följer med rökgaserna ut (om inte rening med elektrofilter sker). 
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Figur 4: Lövängsverkets ackumulatortank 
(foto författaren 2009). 

kylda vattnet som återvänder från fjärrvärmenätet). Denna fjärrvärmeretur har normalt en 
temperatur på ca 45-46ºC under större delen av året. Via värmeväxlaren förvärms 
fjärrvärmereturen (med ca 13-15ºC) innan det skickas vidare för ytterligare uppvärmning vid 
pannorna. Samtidigt kyls rökgaserna ned och den vattenånga som finns i dem börjar då 
kondensera. Då rökgaserna har passerat denna värmeväxlare har de en temperatur på ca 50ºC 
(Harder Å. 2008a). 
 
Därefter leds de återstående rökgaserna (vid ca 50ºC) vidare till nästa värmeväxlare där de 
möter ingående uteluft. Detta steg har som syfte att fukta upp den ingående luften till 
pannorna samtidigt som rökgaserna kyls ytterligare. Torr uteluft tas in och värms i 
värmeväxlaren. Genom att en del av det renade kondensatet (alltså vattenreningens utflöde) 
leds till denna värmeväxlare fuktas luften samtidigt upp. Den fuktiga och uppvärmda luften 
leds sedan vidare in i biobränslepannorna, vilka därigenom förvärms. Efter att ha passerat 
denna värmeväxlare leds rökgaserna ut ur den 85 m höga skorstenen. De har då en temperatur 
på ca 35ºC. Normalt utvinns totalt ca 4,5-5,5 MW värme i dessa två steg, även om 6 MW kan 
utvinnas vid optimala förhållanden. För varje MWh som utvinns via rökgaskondenseringen 
bildas ca 1 m3 kondensat, varav den största delen skickas vidare för rening, se nedan. En liten 
del av kondensatet cirkulerar i rökgaskondenseringen (Harder Å. 2008a; SVV 2007b). 
 
3.2.2 Oljepannor 
Oljepannorna (P1 och P2) har en maximal ingående effekt på 45 MW var och en utgående 
effekt på ca 40 MW. Pannorna eldas dock som nämnts endast i nödfall och hela deras 
kapacitet utnyttjas inte. Enligt anläggningens gällande tillstånd får inte heller mer än 
motsvarande 20 GWh olja (Eo1 och Eo3) eldas per år. Pannorna eldas med WRD-olja (Wide 
Range Destillate) av typ eldningsolja 3A Ultra med en svavelhalt på < 0,1 vikts-% (SVV 
2008). Eo3 klassas som tung eldningsolja och har 
enligt svensk lag en maximal svavelhalt på 0,8 
vikts-% (innan rökgasrening måste installeras), till 
skillnad från Eo1 som motsvarar ren diesel och 
innehåller max 0,5 vikts-% svavel (SFS 1998:946). 
 
Vid anläggningen finns också en ångpanna på 0,7 
MW som eldas med Eo1. Denna panna är i drift 
under sommarhalvåret och dess enda syfte är att 
förse Kärnsjukhuset med ånga. Under vinterhalvåret 
tillgodoses detta behov av biobränslepannorna. 
Dessa kan dock inte köras på en lägre effekt än 8-9 
MW. Det är därför inte möjligt att elda i 
biobränslepannorna enbart för att tillfredsställa det 
mindre behovet under sommaren, varför ångpannan 
används istället. En relativt stor del av den årliga 
oljeförbrukningen under ett normalår (då inga 
haverier av biobränslepannorna sker) kommer från 
eldningen i denna panna. Ångpannan är relativt ny 
och ingår inte i anläggningens gällande tillstånd 
(Harder Å. 2008a). 
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3.2.3 Ackumulatortank 
För att inte oljepannorna P1 och P2 ska behöva tändas vid kortare effekttoppar eller drifts-
uppehåll finns även en ackumulatortank (se figur) installerad vid Lövängsverket. Denna har 
en volym på 4 500 m3, vilket motsvarar ett lagrat värmeinnehåll på ca 200 MWh. Denna tank 
fungerar även som en buffert för hela det fjärrvärmenät som täcker in Skövdes tätort (SVV 
2007b; Harder Å. 2008a). 
 
3.2.4 Reningsutrustning 
Båda biobränslepannorna är som nämnts utrustade med elektrofilter för rening av stoft. Dessa 
filter är placerade innan rökgaskondenseringen, vilket minskar den andel stoft som hamnar i 
kondensvattnet. Filtren består av ett antal plattor mellan vilka elektriska fält läggs. När 
rökgaserna passerar dessa fält laddas stoftpartiklarna och dras till den platta som utgör 
motpolen. Därefter kan stoftet automatiskt avskiljas. Elektrofilter har generellt hög 
driftsäkerhet och kan dimensioneras så att stofthalter i utgående rökgaser blir mindre än 15 
mg/MJ (SLU 1999; Harder Å. 2008a). 
 
För att reducera utsläppen av kväveoxider i samband med biobränsleeldning tillsätts 
ammoniak (NH3) i eldstäderna. Denna teknik kallas SNCR (Selective Non-Catalytic 
Reduction) och har använts vid Lövängsverket sedan panna 4 byggdes om till fluidiserande 
bädd år 1993. Ammoniaken reagerar med kväveoxiderna och bildar kväve och vatten. Enligt 
EIA Clean Coal Center (2008) kan tekniken ge en NOx-reduktion på 30-50 %, dock vid något 
högre förbränningstemperaturer (> 900˚C) än de i Lövängsverkets pannor (ca 850˚C). 25-
procentig NH3 lagras vid anläggningen i en 50 m3 syrafast tank som står invallad på 
verksamhetsområdet. Härifrån pumpas NH3 direkt in i pannrummet via en rostfri ledning, 
varefter den via en tryckluftspump automatiskt sprutas in i pannan. Rökgaskondenseringen 
måste vara i drift då NH3-insprutning sker, eftersom den ammoniak som inte har förbrukats 
(s.k. ”ammoniak-slipp”) tas upp av vattnet vid kondenseringen. På så sätt hamnar denna 
ammoniak hos det kommunala avloppsreningsverket där den renas bort mot en avgift. En 
magnetventil bryter automatiskt NH3-tillförseln då rökgaskondenseringen är ur drift. Annars 
släpps NH3 istället ut via rökgaserna. Pumpen startas manuellt då kondenseringen åter tas i 
drift. Det har efter försök visat sig att riktvärdet för NH3 i rökgaserna (se anläggningens 
särskilda villkor i bilaga A) inte kan hållas om tillsats sker då rökgaskondenseringen är ur 
drift (Harder Å. 2008a; SVV 2007b; SVV 2008; IEA Clean Coal Center 2008). Den mängd 
NH3 som tillsätts är ca 12 liter/timme och panna. Detta är vanligen en tillräcklig mängd för att 

NOX ska reduceras till en godtagbar nivå 
(vissa överskridanden har dock ändå skett, se 
avsnitt 7.2). Det går att tillsätta mer 
ammoniak (upp till 20 liter per timme), men 
då blir ammoniumhalten i kondensvattnet för 
hög, vilket bl.a. leder till höga kväveavgifter 
till det kommunala avloppsreningsverket samt 
skador på rören. Flisförbrukningen per timme 
är ca 25 m3 per timme och panna vid full drift 
(Harder Å. 2008a; Tiveljung H. 2008). 
 
För att få ned utsläppen av kolmonoxid (CO) 
tillsätts sedan år 2004 svavelgranulat till 
bränslet då höga CO-halter har uppmätts i 
rökgaserna under en tid. Beroende på hur 
länge de höga CO-halterna kvarstår kan 

Figur 5: Svavelgranulat (foto författaren
2009). 
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Figur 6: Principskiss över vattenreningsanläggningen 
(Källa: Anpassad från Pronea Miljöteknik 1999). 
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tillsats ske under några timmar upp till några veckors tid. Vid full drift tillsätts då ca 1 kg 
svavel per timme och panna. Under antagande att 25 m3 flis tillsätts per timme, som ovan, och 
att denna flis väger ca 325 kg/m3 (medelvärden), så förbränns över 8 ton flis per timme och 
panna. Alltså tillsätts mycket lite svavel jämfört med mängden flis. Svaveltillsats förekommer 
oftare under sommarhalvåret i och med att driften är oregelbunden då. Tillsats av svavel ger 
dock upphov till något högre halter av stoft i utgående rökgaser. En utredning tillsattes för att 
utreda för- och nackdelarna med svaveltillsats. Slutsatsen som drogs var att denna lilla ökning 
av stoftutsläppen är för liten för att påverka luftkvaliteten i Skövde kommun som i dagsläget 
är relativt god. Under utredningen framkom det också att CO-halten utan svaveltillsats inte 
heller är tillräckligt hög för att ha någon effekt på luftkvaliteten. För att verksamheten ska 
kunna uppfylla sina villkor ansågs dock svaveltillsatsen vara motiverad. Under år 2008 
tillsattes sammanlagt ca 4,5 ton svavel (VMC 2005; SVV 2007b; SVV 2008). 
 
Kondensvattnet från rökgaskondenseringen renas från metaller via Lövängsverkets vatten-
reningsanläggning. I anläggningens gällande tillstånd finns villkor som anger högsta tillåtna 
halter av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink i utgående kondensat. Tre 
reningsmetoder används för att uppfylla detta villkor. Dels tillsätts flockningskemikalien 
Mitfloc1090 som ser till att stoftkornen som finns i vattnet klumpas ihop och bildar slam. 
Dessa stoftkorn utgörs av de partiklar som är för små för att rena bort i elektrofiltret och 

därmed hamnar det i kondensatet 
istället. Därtill tillsätts metall-
kemikalien MP7 som löser ut 
metalljonerna ur vattnet. För att 
detta ska fungera väl krävs ett 
relativt högt pH (8,5-9). Metaller-
na fastnar då på stoftpartiklarna 
och hamnar i slammet (Harder Å. 
2008a; Tiveljung H. 2008). 
 
I figur 6 visas en principskiss över 
Lövängsverkets vattenreningsan-
läggning. Kondensvattnet leds först 
från rökgaskondenseringen in i en 
tank där de nämnda metall- och 
flockningskemikalierna tillsätts (1 i 
bilden). Därefter leds vattnet vidare 
in i sandfiltret. Vattnet leds ned 
till filtrets nedre del (2) och 
strömmar sedan uppåt i kolonnen. 
Sanden rör sig i motsatt riktning 
(3), varvid vattnet silas genom 
sandkornen. Föroreningarna och de 
stoftkorn som klumpas ihop av 

flockningskemikalien fastnar då på sandkornen. Den sand som har sjunkit till botten av 
kolonnen pumpas kontinuerligt upp till toppen igen där den tvättas (5). Den tvättade sanden 
släpps ut i den övre delen av filtret och börjar sjunka ned mot sandbädden (6). På så sätt 
cirkulerar sanden automatiskt. Föroreningarna och slammet leds från sandtvätten ut ur filtret 
(7). Det renade vattnet leds även det ut ur sandfiltret vid dess topp (8). Kontinuerlig kontroll 
av flöde, temperatur och pH sker i flertalet punkter i flödesschemat. Om pH-justering krävs så 
sker detta med hjälp av natronlut (NaOH) då kondensatet lämnar rökgaskondenseringen. 



20 
 

Vattnet släpps sedan till spillvattennätet för ytterligare rening i det kommunala avlopps-
reningsverket (Harder Å. 2008a; Tiveljung H. 2008; SVV 2007b). 
 
För att hindra att eventuellt spill av oljor på verksamhetsområdet kommer ut i naturen finns 
det en oljeavskiljare. Denna är placerad i anslutning till dagvattenbrunnen och hindrar alltså 
olja från att följa med dagvattnet (Harder Å. 2008a). Oljeavskiljare är generellt sett effektiva 
för att avskilja föreningar som har en densitet som är lägre än 0,95 kg/m3. Dessutom samlas 
allt fast material som finns i vattnet upp och bildar slam (Naturvårdsverket 2007a). Vatten 
leds från flertalet olika pumpgropar och vidare till denna oljeavskiljare. 
 
3.2.5 Mätutrustning 
Kontinuerlig mätning av kväveoxider, kolmonoxid och syrgas sker i utgående rökgaser från 
biobränslepannorna (SVV 2008). Mätningsutrustning för dessa ämnen måste enligt gällande 
tillstånd finnas installerad på anläggningen. En gång per månad tas ett vattenprov för att 
kontrollera att vattenreningsanläggningen fungerar som den ska. Detta prov skickas iväg till 
ett ackrediterat laboratorium för analys av pH, suspenderade ämnen, bly, kadmium, koppar, 
krom, kvicksilver, nickel och zink. Riktvärden finns för pH, temperatur samt halter av dessa 
föroreningar i gällande tillstånd (se bilaga A). Även halterna av ammoniumkväve, nitritkväve, 
samt nitrat och nitrit kontrolleras i och med samma analys efter rekommendation från tillsyns-
myndigheten. Ingen mätning sker i dagsläget vid den dagvattenbrunn som finns på 
verksamhetsområdet (Harder Å. 2008a). 
 
3.2.6 Västfastigheters kylmaskiner 
På anläggningen finns som nämnts även 4 stycken kylmaskiner, vilka är i drift under 
sommarhalvåret och ägs av Västfastigheter. Den större absorptionskylmaskinen togs i drift så 
sent som juni 2008 och har en effekt på ca 1,5 MW. Den drivs med fjärrvärme och kylmedlet 
som används är litiumbromid (LiBi), vilket byts ut och töms automatiskt i en dunk. De tre 
kompressorkylmaskinerna har en effekt på ca 900 kW vardera. De drivs med el och har 
ammoniak som kylmedel. SVV ansvarar varken för drift eller för underhåll av dessa maskiner 
och de kommer principiellt inte heller att inkluderas i denna miljöutredning. Dock förvaras 
det kemikalier vid Lövängsverket, vilka används för driften av kylmaskinerna. Dessa kommer 
att inkluderas i det kemikaliehanteringssystem som är under införande för hela SVV:s 
verksamhet. De inkluderas också i den kemikalielista för Lövängsverket som finns i bilaga E 
till denna rapport (Harder Å. 2008a; Tiveljung H. 2008). 
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4 Lagar och andra krav 
Då en utredning av detta slag utförs är det som nämnts viktigt att göra en grundlig genomgång 
av de lagar och andra krav som berör verksamheten i fråga. I detta kapitel ges en kort 
introduktion till de viktigaste av dessa lagar och krav. För att hålla sig informerad om 
ändringar i lagkrav prenumererar verksamheten på uppdateringar avseende detta via e-post. 
Dessa hanteras och sammanställs sedan av miljöingenjören (Hall C. 2008a). I bilaga B till 
denna rapport finns en mer detaljerad lista över lagar som berör verksamheten. Vissa lagar 
och paragrafer nämns även i samband med att de olika miljöaspekterna diskuteras nedan. 
 
 
4.1 Miljöbalken och dess förordningar 
Den svenska miljölagstiftningen genomförs via miljöbalken, vilken trädde i kraft den 1 
januari 1999 (SFS 1998:811). Miljöbalken är uppdelad i sju avdelningar, varav den första 
behandlar ”Grundläggande bestämmelser”. Detta innefattar hänsynsreglerna i 2 kap 
miljöbalken, vilka bland annat inkluderar kunskapskravet och produktvalsprincipen. 
Hänsynsreglerna är menade som riktlinjer för alla som har någon inverkan på miljön (SFS 
1998:808). I bilaga B finns samtliga dessa paragrafer med i sin helhet. 
 
Miljöbalkens tredje avdelning behandlar ”Särskilda bestämmelser om vissa verksamheter”. 
Här är det främst kapitel 9, 14 och 15 som är av intresse för Lövängsverket. Först och främst 
klassas verksamheten som miljöfarlig verksamhet och är därför tillståndspliktig enligt 9 kap 
miljöbalken. Lövängsverket har dock tillstånd enligt miljöskyddslagen, då miljöbalken ännu 
inte hade trätt i kraft då ärendet inleddes. I 14 kap miljöbalken finns bestämmelser avseende 
kemiska produkter och biotekniska organismer, medan 15 kap miljöbalken reglerar avfall 
och producentansvar (SFS 1998:808). Därtill finns det bland annat en avfallsförordning, 
förordningen om deponering av avfall samt olika föreskrifter. 
 
Miljöbalkens fjärde avdelning (kapitel 16-25) tar upp bestämmelser som berör ”Prövningen 
av mål och ärenden”. Detta berörs inte närmre i denna rapport, även om dessa regler förstås 
påverkar även Lövängsverket om mål eller ärenden ska tas upp. Miljöbalkens femte avdelning 
(kapitel 26-28) heter ”Tillsyn m.m.”. Här återfinns 26 kap miljöbalken som handlar om just 
tillsyn, 27 kap om avgifter samt 28 kap om tillträde (SFS 1998:808). 
 
Miljöbalkens sjätte avdelning (kapitel 29-30) innehåller bestämmelser som gäller ”Påföljder”, 
dvs. vad som händer om övriga bestämmelser i miljöbalken inte följs. 29 kap handlar om 
straffbestämmelser och förverkande och 30 kap om miljösanktionsavgifter. För 
miljösanktionsavgifter finns även en förordning. Den sjunde avdelningen (kapitel 31-33) 
behandlar sedan ”Ersättning och skadestånd m.m.” (SFS 1998:808). Inte heller denna sista 
avdelning behandlas mer i denna utredning. 
 
 
4.2 Andra lagar, krav och riktlinjer 
Det finns en rad lagar som direkt eller indirekt påverkar Lövängsverket. Det skulle dock vara 
alltför omfångsrikt att gå igenom alla dessa här. Värd att nämna är plan- och bygglagen (PBL) 
som gäller parallellt med miljöbalken. Fastigheten där Lövängsverket är beläget är avsedd för 
värmecentral i detaljplanen enligt denna lag. 
 
Förordningen om egenkontroll är mycket viktig för alla verksamheter som faller under 
miljöbalken. Syftet med denna förordning är att säkerställa att det finns en tillräcklig 
egenkontroll på anläggningen och därigenom minska risken att någon av t.ex. miljöbalkens 
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bestämmelser bryts. För att underlätta för verksamhetsutövaren har Naturvårdsverket även 
sammanställt skriften ”Allmänna råd om egenkontroll” (NFS 2001:2) och handboken 
”Egenkontroll – en fortlöpande process” (handbok 2001:3). 



23 
 

5 Befintliga miljörelaterade rutiner och dokument 
 
5.1 Verksamhetens gällande tillstånd 
Verksamheten vid Lövängsverket är som nämnts tillståndspliktig enligt 9 kap. miljöbalken, 
men har tillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillståndet omfattar drift av 2 biobränslepannor och 
två oljepannor (Länsstyrelsen Västra Götaland 1999; Länsstyrelsen Västra Götaland 2002; 
Länsstyrelsen Västra Götaland 2005b). Anläggningen har SNI-koden B40.50 enligt 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Denna kod gäller för 
anläggningar för förbränning med en total installerad effekt av mer än 50 MW, men mindre 
än 300 MW. Alltså klassas Lövängsverket som en B-verksamhet, vilket innebär att den är 
tillståndspliktig samt att tillstånd söks hos Länsstyrelsen (SFS 1998:899). Tillståndstexten 
innehåller drygt 20 särskilda villkor för verksamheten och ges i sin helhet i bilaga A till denna 
rapport. De flesta av dessa villkor diskuteras även i samband med att miljöaspekterna 
diskuteras i kapitel 7. Det är miljönämnden Östra Skaraborg som är tillsynsmyndighet för 
Lövängsverket (Hall C. 2008a). 
 
Den mindre ångpannan ingår som nämnts inte i tillståndet. Anmälan har dock skett i enlighet 
med miljöbalken då pannan installerades år 2007 (SVV 2007a). Anmälan ledde till att 
verksamheten fick ett förnyat tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om 
handel med utsläppsrätter. Maximalt utsläpp av fossil koldioxid får enligt detta tillstånd högst 
vara 5000 ton per år (Länsstyrelsen Västra Götaland 2008). Enligt tidigare beslut fick högst 
4000 ton släppas ut per år (Länsstyrelsen Västra Götaland 2006). 
 
 
5.2 Egenkontrollprogrammet 
För anläggningen finns ett egenkontrollprogram i enlighet med förordningen om 
verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). Syftet med kontrollprogrammet är att ge 
underlag för kontinuerlig och systematisk kontroll av att villkor och föreskrifter som ges i 
gällande tillstånd följs. Genom förebyggande arbete ska verksamhetsutövaren hållas förvissad 
om att alla krav som ställs på verksamheten följs. Programmet ska också ge kunskap om 
sambanden mellan utsläpp och produktion, hur utsläppen varierar över drifttiden samt om 
riskerna för miljön och människors hälsa. Kontrollprogrammet revideras i samband med att 
genomgripande förändringar av anläggningen sker. Programmets relevans kontrolleras också i 
samband med de periodiska besiktningarna, se nedan. Driftchefen är ansvarig för 
kontrollprogrammet (SVV 2007b). 
 
I egenkontrollprogrammet anges det konkret hur arbetet med egenkontrollen ska gå till. Det 
anges vad som ska kontrolleras och hur ofta detta ska göras. Bland annat anges det att 
bullermätningar ska utföras i den mån som klagomål avseende detta inkommer eller på 
uppmaning av tillsynsmyndigheten. Dessa mätningar utförs då vid närmaste bostäder, det vill 
säga ca 700 m från anläggningen. Besiktningar av oljecisternen sker vart sjätte år. Utöver 
detta sker periodiska besiktningar vart tredje år, periodiska mätningar årligen och kontinuerlig 
kontroll, se nedan (SVV 2007b). 
 
 
5.3 Periodisk besiktning 
Periodiska besiktningar av verksamheten ska som sagt ske vart tredje år. Syftet med dessa 
besiktningar är att hjälpa verksamhetsutövaren att undersöka och bedöma riskerna med 
verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Detta inkluderar att kontrollera att verksamheten 
uppfyller det gällande tillståndet samt lagar och andra krav. Underlaget vid besiktningen 
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består av tillstånds- och tillsynsbeslut, generella föreskrifter, egenkontrollprogrammet, 
tidigare besiktningsutlåtande, aktuella mätningar/analyser, drift- och skötselinstruktioner för 
anläggningsdelar av betydelse ur miljösynpunkt, driftjournaler samt verksamhetens 
miljörapporter. Genom kontroll av dessa saker säkerställs det att verksamheten uppfyller alla 
krav (SVV 2007b). Inför besiktningen ska, förutom de analyser som kontinuerligt utförs (se 
nedan), mätningar ske avseende (SVV 2007b): 

• Utsläpp till luft från biobränslepannorna avseende: stoft, O2/CO2, CO, NOX, N2O och 
NH3. 

• Utsläpp till luft från oljepannorna (P1 och P2) avseende: O2/CO2, CO och NOX. 
 
Mätningar av O2/CO2 sker enligt ovan endast på grund av att halterna av stoft resp. CO ges i 
förhållande till dessa gaser i gällande villkor (SVV 2007b, Länsstyrelsen Västra Götaland 
1999). Den senaste besiktningen utfördes i slutet av år 2006. Inför denna besiktning utfördes 
även mätningar avseende stoft och svavel för oljepannorna. Besiktningsmannen drog 
slutsatsen att det enda utsläppet till luft från eldning av olja som behöver mätas vid 
besiktningarna i fortsättningen är NOX. Detta med tanke på att svavelutsläppet kan beräknas 
utifrån oljans svavelinnehåll samt att CO- och stofthalterna var mycket låga vid denna 
mätning. Villkor saknas också i gällande tillstånd avseende CO och stoft för oljepannorna 
(Finn Miljöteknik 2007). Nästa besiktning ska ske under år 2009. 
 
 
5.4 Periodisk mätning 
Vid de årliga periodiska mätningarna ska följande saker kontrolleras (SVV 2007b): 

• Utsläpp till luft från biobränslepannorna avseende: stoft, O2/CO2, CO och NOX. 
 
Den senaste periodiska mätningen som utfördes 5-6 december år 2007 visade att samtliga av 
anläggningens villkor uppfylldes. Vid de senaste periodiska mätningarna har även N2O och 
NH3 till luft mätts samt prov tagits ur renat kondensvatten, trots att detta inte behövs enligt 
kontrollprogrammet. Lövängsverkets instrument för mätning av kväveoxider kontrollerades 
även enligt Naturvårdsverkets krav (ÅF Process AB 2008; SVV 2007b). 
 
 
5.5 Kontinuerlig kontroll 
Utöver de periodiska besiktningarna och mätningarna så är det en rad saker som ska 
kontrolleras samt journalföras kontinuerligt vid anläggningen. Detta gäller bl.a. kontinuerliga 
mätningar av utsläpp avseende (SVV 2007b): 

• Utsläpp till luft. Halterna av O2, CO och NOX i utgående rökgaser från flispannorna 
mäts och registreras automatiskt i miljödator. 

• Utsläpp till vatten. En gång per månad skickas ett prov avseende renat kondensvatten 
till ackrediterat laboratorium för kontroll av Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn, suspenderade 
ämnen, kväveföreningar samt pH. 

• Kontroll av pH och temperatur i utgående kondensvatten. Instrument för kontinuerlig 
kontroll av pH och temperatur finns i flertalet punkter i flödesschemat. Om tempera-
turen överstiger 40˚C vid anknytningspunkten till det kommunala spillvattennätet går 
ett larm. 

 
Utöver dessa mätningar kontrolleras ett antal utrymmen och instrument dagligen enligt 
checklista för att säkerställa att allt är som det ska (SVV 2007b): 

• Okulär kontroll av utrymmen. Daglig okulär kontroll av bränslelager, olje- och 
kemikalieförråd samt avfallshantering. 
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• Buller och damm. Förekomst av onormalt buller från fläktar, motorer, pumpar etc. 
kontrolleras. Därtill sker kontroll av att damning som kan påverka omgivningen 
utanför anläggningsområdet inte förekommer vid flishanteringen.  

• Kemikaliedosering. Instrument för dosering av kemikalier till vattenreningen 
inspekteras. 

• Daglig kontroll av eventuella driftstörningar. 
 
Slutligen ska följande saker kontrolleras med jämna intervall enligt kontrollprogrammet (SVV 
2007b): 

• Oljelarmens funktion. Oljelarmet vid golvbrunnar och rännor i pannrummet 
kontrolleras en gång per månad. Oljelarmet vid anslutningspunkten till dagvattennätet 
kontrolleras en gång i veckan. 

• Invallningar runt oljecisterner och ammoniaktank. Kontroll av dessa invallningar ska 
ske en gång per månad. 

• Beräkning av totala årsutsläpp. I samband med att den årliga miljörapporten 
sammanställs beräknas totala årsutsläpp av ett antal föroreningar till luft och vatten 
samt via avfall. Detta sker både utifrån uppmätta värden (vad gäller t.ex. CO från 
biobränslepannorna) och utifrån antaganden (exempelvis svavelutsläpp). 

• Utvärdering av de risker som följer av verksamheten. Dessa ska kontinuerligt 
undersökas och bedömas. 

 
 
5.6 Kunskap 
För att miljöarbetet ska kunna utföras på ett bra sätt krävs det förstås att personalen på 
verksamheten har tillräcklig kunskap i miljöfrågor. Detta gäller såväl tjänstemän som 
drifttekniker och är ett krav enligt ISO 14001. Även i miljöbalkens andra kapitel berörs detta 
genom det s.k. kunskapskravet i 2 §, se bilaga B. 
 
Samtliga anställda vid Lövängsverket har informerats om de villkor som följer av 
anläggningens tillstånd samt hur dessa kontrolleras och övervakas. Personalen hålls 
uppdaterade genom att villkor och föreskrifter diskuteras samt genom arbetsplatsträffar, där 
miljöfrågor är en obligatorisk punkt på dagordningen. Vid nyanställningar gås samtliga 
anläggningens delar samt hur dessa kan påverka miljön och människors hälsa igenom (SVV 
2008). Det finns ingen skriftlig rutin för hur personalen ska utbildas i miljöfrågor. Istället 
informeras personalen allt eftersom, bland annat genom rundvisningar på anläggningen. Den 
kunskap som på detta sätt förmedlas anses vara tillräcklig för att verksamheten ska kunna 
drivas på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt (Harder Å. 2008a). 
 
Utöver detta har personalen under hösten 2008 deltagit i en generell miljöutbildning hos 
Ekocentrum i Göteborg. Denna bestod av en föreläsning där övergripande miljöproblem och 
deras potentiella lösningar behandlades. Detta inkluderade (Ekocentrum 2008): 

• Miljöhistorik, miljölagstiftning och miljömål 
• Kretsloppskunskap 
• Hållbar energi och transporters miljöpåverkan 
• Miljömärkningar 
• Avfallshantering och källsortering 

Efter föreläsningen följde en diskussion om den egna verksamheten utifrån ett 
miljöperspektiv (Ekocentrum 2008). De anställda var mestadels positivt inställda till denna 
föreläsning. Vissa tyckte att det var mycket som ”föll på plats” och andra att det var nyttigt att 
få repetera gamla miljökunskaper (se även miljöenkät med svar i Bilaga F). 
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6 Nödlägesanalys 
Då säkerheten på en anläggning ska uppskattas är det en hjälp att sammanställa de risker som 
uppkommer till följd av denna i en nödlägesanalys. Detta ska göras i samband med att 
miljöledningssystemet införs och berörs i direkta ordalag i ISO 14001 (avsnitt ”Beredskap 
och agerande vid nödlägen”). Utifrån denna standard ska organisationen: 

• Upprätta, införa och underhålla rutiner för att identifiera möjliga nödlägen och olyckor 
som kan påverka miljön och planera för hur organisationen skall agera om sådana 
situationer uppstår. 

• Agera vid inträffade nödlägen och olyckor och förhindra eller mildra negativ 
miljöpåverkan. 

• Regelbundet gå igenom och där det behövs se över sin beredskap och sina rutiner för 
nödlägen och olyckor. Detta gäller i synnerhet efter det att nödlägen eller olyckor har 
inträffat. 

• Där så är praktiskt möjligt regelbundet öva sådan beredskap. 
 
I detta kapitel gås olycksriskerna vid Lövängsverket kortfattat igenom. Det är viktigt att 
påpeka att det inte ingår i syftet med detta examensarbete att i detalj undersöka dessa risker. 
Det måste förstås finnas en sådan detaljanalys för anläggningen. På grund av att säkerheten 
som nämnts redan kontrolleras fullödigt genom andra kontrollsystem samt på grund av en viss 
tidsbrist har det inte ansetts motiverat att utföra en sådan inom ramen för denna utredning. 
 
 
6.1 Potentiella olyckrisker 
Den senaste miljöriskanalysen för Lövängsverket utfördes år 2002 av ÅF-IPK. Med 
miljöolyckor avses i nämnda rapport "osannolika och oförutsedda händelser som på ett 
påtagligt sätt medför en betydande påverkan på den yttre miljön" (ÅF-IPK 2002). Det är alltså 
främst risker för miljön, inte risker för människors hälsa, som diskuteras, även om de två ofta 
hänger ihop. Även i den senaste IPPC-redovisningen3 berörs säkerhetsaspekter (ÅF Process 
AB 2006a). 
 
6.1.1 Brandrisker 
Risken för större bränder är störst där större mängder olja förvaras, dvs. vid den invallning på 
verksamhetsområdet inom vilken Eo1och Eo3 förvaras. Sannolikheten för brand vid 
oljecisternerna har av ÅF-IPK (2002) bedömts vara låg. De främsta effekterna av en sådan 
skulle vara utsläpp av sot och lukt till omgivande luft, vilket kan störa människor i 
omgivningen. Bränder skulle också kunna uppstå i flislagret på verksamhetsområdet. En 
sådan okontrollerad brand skulle ge upphov till ofullständig förbränning av material och 
utsläpp av partiklar och stoft samt ett stort antal organiska föreningar till luft (ÅF-IPK 2002). 
Därtill skulle bränder kunna uppkomma i bränsletillförseln till flispannorna (ÅF Process 
2006a). Hantering av mindre mängder olja samt andra brandfarliga substanser skulle kunna 
medföra mindre bränder runt om i anläggningen. Sannolikheten för detta har inte bedömts 
inom miljöriskanalysen. Brandskyddet gås systematiskt igenom en gång per kvartal och 
skyddsronder sker en gång per år (Harder Å. 2008a). 
 
6.1.2 Explosionsrisker 
Explosionsrisker berörs inte i nämnda miljöriskanalys från 2002. I IPPC-redovisningen anges 
risken för explosioner som kan påverka omgivningen vara liten. Dock produceras ånga under 
ett visst tryck vid anläggningen. Skulle en onormal trycksituation uppstå skulle detta kunna 
                                                 
3 IPPC står för ”Integrated Pollution Prevention and Control”. 
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medföra en explosion (ÅF Process 2006a). Inga explosiva kemikalier används vid 
anläggningen (se bl.a. lista över kemikalier i bilaga E). 
 
6.1.3 Risk för spridning av farliga ämnen vid olyckor 
Efter rekommendation i samband med utförandet av miljöriskanalysen utfördes även en 
riskbedömning specifikt för ammoniakhanteringen vid anläggningen. Vid ett eventuellt 
läckage av 25 % ammoniaklösning till invallning utomhus kan ett visst utsläpp till luft ske via 
avdunstning. Risken för att ett sådant läckage som medför fara eller obehag för människor 
utanför verksamhetsområdet är dock liten. Denna typ av utsläpp begränsas även i och med att 
ammoniaktanken omges av en egen, relativt liten, invallning (mindre yta ger mindre 
avdunstning per tidsenhet). Om ammoniak tilläts att spridas över hela oljecisternernas 
invallning skulle utsläppet potentiellt kunna bli större (ÅF-IPK 2002; AJ Risk Engineering 
2002). 
 
Spill av ammoniak och andra kemiska produkter skulle också kunna ske i samband med 
lossning vid leveranser samt haverier på tankar, behållare, rör eller annan utrustning 
innehållande kemikalier och petroleumprodukter. Detta kan förutom utsläpp till luft ge 
upphov till utsläpp till vatten via dagvatten. Oljeavskiljaren samlar upp eventuellt oljespill, 
men inte de flesta andra föreningar. Eventuella läckage från de distributionsledningar som 
finns under byggnaden skulle kunna leda till utsläpp av eldningsoljor till mark. Då Eo1 och 
Eo3 är relativt lättflytande så kan de sprida sig förhållandevis lätt i mark. Riskerna är dock 
relativt små även för dessa händelser (ÅF-IPK 2002). 
 
 
6.2 Inträffade nödlägen och olyckor 
I anläggningens tillstånd anges att tillsynsmyndigheten omedelbart ska meddelas vid haverier, 
driftstörningar eller andra onormala driftsförhållanden (Länsstyrelsen Västra Götaland 1999). 
Inga haverier eller driftstörningar som kan påverka miljön har dock inträffat vid anläggningen 
under år 2006, 2007 eller 2008 (SVV 2007c; SVV 2008). Några större haverier ur miljösyn-
punkt har inte heller tidigare skett vid anläggningen. Det senaste haveriet skedde sommaren 
1996 då tryckhållningssystemet gick sönder. Detta ledde till att driften vid Lövängsverket 
stod stilla i 2-3 dagar och under tiden eldades det istället i panncentralen Lönnen4 (Harder Å. 
2008a). 

                                                 
4 Det finns två mindre oljeeldade spetsanläggningar anslutna till Skövde tätorts fjärrvärmenät, varav Lönnen är 
en. 
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7 Kartläggning av miljöaspekter 
Den kanske viktigaste delen av en miljöutredning är att kartlägga verksamhetens 
miljöaspekter. Som beskrivits i kapitel 2 kan dessa utgöras av en mängd olika sorters 
aktiviteter och processer. Nedan beskrivs Lövängsverkets miljöaspekter utifrån vad som har 
framkommit under denna miljöutredning. Indelningen av miljöaspekterna är inspirerad av i 
litteraturen etablerade listor över möjliga miljöaspekter (se bl.a. Brorson et al. 2006). Notera 
att ”Utsläpp till luft”, ”Utsläpp till vatten” samt ”Utsläpp till mark och grundvatten” avser de 
direkta utsläpp som sker från anläggningen. De indirekta utsläpp som sker till följd av andra 
processer och aktiviteter (exempelvis från inhyrda leverantörer) diskuteras under andra 
avsnitt. Denna distinktion mellan direkta och indirekta utsläpp görs som nämnts för att lättare 
kunna härleda utsläpp till den åtgärd eller aktivitet som orsakat dem. På så sätt kan sambandet 
mellan orsak och verkan förtydligas. 
 
 
7.1 Utsläpp till luft 
I detta avsnitt beskrivs de utsläpp till luft som sker direkt från anläggningen. Även 
oljeförbrukning diskuteras här (istället för under ”resursförbrukning”), då mängden förbrukad 
eldningsolja direkt påverkar de utsläpp som sker via oljeeldning. Andra luftutsläpp än de som 
sker via rökgaserna antas vara försumbara, då endast små mängder lättflyktiga lösningsmedel 
och liknande förekommer vid anläggningen5. Skulle mängden av dessa produkter öka 
betydande vid anläggningen bör även dessa utsläpp inkluderas som en miljöaspekt. 
 
7.1.1 Från biobränslepannorna 
I anläggningens gällande tillstånd finns ett antal villkor som berör utsläpp till luft från 
biobränslepannorna. Bränslet som eldas ska ur föroreningssynpunkt motsvara rena 
trädbränslen såsom skogsflis och vara fritt från plast, metaller, tryckimpregnerat material och 
andra miljöförstörande ämnen (villkor 3). Biobränslepannorna är också försedda med 
instrument för kontinuerlig mätning och registrering av halterna av syrgas, kväveoxider och 
kolmonoxid i utgående rökgaser (villkor 9) (Länsstyrelsen Västra Götaland 1999). Samtliga 
villkorsbegränsade utsläpp till luft kontrolleras i samband med de periodiska mätningarna. I 
övrigt beräknas också de totala utsläppsmängderna från verksamheten (ton/år) varje år i 
samband med att miljörapporten lämnas in (Harder Å. 2008a). De totala mängderna utsläpp 
per år berörs dock inte i gällande beslut (undantaget fossil koldioxid, se avsnittet nedan) och 
berörs därför inte närmre här. 
 
Följande riktvärden finns för utsläpp till luft från Lövängsverkets biobränslepannor 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 1999): 

• Stoft: 30 mg/m3 torr gas vid 13 vol-% CO2 (villkor 4). 
• Kolmonoxid (CO): 500 mg/m3 normal torr gas vid 6 vol-% O2 som rikt- och 

dygnsmedelvärde för P3 och rikt- och månadsmedelvärde för P4 (villkor 5). 
• Ammoniak (NH3): 5 mg/MJ tillförd energi som riktvärde (villkor 6). 
• Dikväveoxid (N2O, lustgas): 100 mg/MJ tillfört bränsle som riktvärde (villkor 7). 
• Kväveoxider (NOX), beräknat som NO2: 100 mg/MJ tillfört bränsle som rikt- och 

dygnsmedelvärde för P3 och som rikt- och årsmedelvärde för P4 (villor 8). 
Som ses är inte kraven riktigt lika hårda på panna 4 som på panna 3. Detta beror på att panna 
4 är äldre, vilket gör att det är svårare att hålla riktvärdena för denna panna (Harder Å. 
2008a). Inga fossila koldioxidutsläpp antas ske till följd av denna miljöaspekt, då det som sagt 
                                                 
5 Ammoniak bör inte kunna avdunsta i någon större mängd om inte nödlägen så som har beskrivits i kapitel 6 
inträffar. Nödlägesanalysen har som nämnts ställts utanför bedömningen av miljöaspekterna i denna rapport. 
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endast är de direkta utsläppen från förbränningen som inkluderas här. Utsläpp från 
exempelvis skogsavverkning och transporter behandlas som nämnts inte i detta avsnitt. 
 
I tabellen nedan visas resultaten från de periodiska mätningarna för år 2006 och 2007 (se även 
kapitel 5). Villkoren för stoft, ammoniak och dikväveoxid (vilka enbart kontrolleras i 
samband med dessa mätningar och besiktningar) har uppfyllts. Som ses har ett överskridande 
avseende kolmonoxid till synes inträffat i samband med mätningen 2006. Detta mätvärde är 
dock ett stickprov som enbart baseras på 6 timmars mätserier under en dag. Riktvärdet för 
panna 4 ges som månadsmedelvärde, varför denna mätning inte automatiskt medför ett 
överskridande. Villkoren avseende kolmonoxid och kväveoxider kontrolleras istället i och 
med de kontinuerliga mätningarna, se nedan. 
 
Tabell 2: Mätresultat vid de periodiska mätningarna år 2006 och år 2007 (Källa: ÅF Process 
2006b och 2008). 

2006* 2007 Ämne Beteckning 
P3 P4 P3 P4 

Riktvärde Enhet 

Stoft  0,88 5 1,9 1,7 30 mg/m3 torr gas** 
Kolmonoxid CO 406 549 320 444 500 mg/m3 torr gas*** 
Ammoniak NH3 3,8 0,8 0,5 0,5 5 mg/MJ 
Dikväveoxid N2O 1,3 0,5 0,5 0,5 100 mg/MJ 
Kväveoxider NOX 81 73 73 74 100 mg/MJ 

(*) Dessa mätresultat har också använts vid den periodiska besiktningen (utförd av Finn 
Miljöteknik AB) då denna sammanföll med mätningen. 

(**) Vid 13 vol-% CO2 
(***) Vid 6 vol-% O2 

 
Halterna av NOX och CO mäts som sagt kontinuerligt. Dessa mätserier sparas sedan i en 
dator, vilken automatiskt beräknar dygns-, månads- och årsmedelvärden. I bilaga C till denna 
rapport finns tabeller med månadsmedelvärden för dessa föroreningar för perioden januari 
2006 - oktober 2008. Dessa tabeller kan ge en indikation om hur höga utsläpp av CO och 
NOX som har skett. Det är dock viktigt att komma ihåg att riktvärdena för dessa ämnen ges 
som dygnsmedelvärden för panna 3 och att det därför kan ha skett överskridanden även under 
månader med relativt låga månadsmedelvärden. Antalet överskridanden har räknats och i 
figurerna 7 (P3) och 8 (P4) nedan plottas dessa tillsammans med antalet timmar som 
respektive panna har varit i drift. Exempelvis har tre överskridanden av CO skett under 
september månad 2008 för panna 3. Som ses är överskridanden vanligast förekommande 
under sommarhalvåret. Detta beror på att pannorna under denna period inte eldas 
kontinuerligt, utan istället tas i drift vid behov. Överskridanden sker i regel i uppstartfaserna 
och dessa är mycket vanliga under denna period. Vid kontinuerlig drift, så som sker under 
vinterhalvåret, är överskridanden ovanliga (Harder Å. 2008a). Verksamheten hade tidigare 
tillåtelse att vid beräkning av CO-halterna utesluta de två första timmarna efter uppstart från 
beräkningen. Detta undantag gällde dock endast fram till och med den 30 juni 2004 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2002). 
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Figur 7: Antalet överskridanden av riktvärdena för CO och NOx samt antalet driftstimmar 
för P3. Riktvärdena ges som dygnsmedelvärden (Källa: Figur utifrån mätdata i Harder Å. 
2006a, 2007a och 2008b). 
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Figur 8: Antalet överskridanden av riktvärdet för CO samt antalet driftstimmar för P4. 
Riktvärdet för CO ges som månadsmedelvärde. Inga överskridanden av riktvärdet för NOx 
(årsmedelvärde) skedde för P4 under perioden (Källa: Figur utifrån mätdata i Harder Å. 
2006b, 2007b och 2008c). 
 
Det kan tyckas vara motsägelsefullt att det har skett så pass många fler överskridanden av 
riktvärdena för panna 3, då denna är nyare och i bättre skick än panna 4. Detta beror helt 
enkelt på att riktvärdena för panna 3 är hårdare och alltså inte på att denna panna har högre 
utsläpp än panna 4. Att det är lättare att hålla villkoren för panna 4 har lett till att det oftare 
eldas i denna panna under sommarhalvåret (Harder Å. 2008a), trots att den ger upphov till 
högre utsläpp. Ur verksamhetsutövarens perspektiv är förstås det viktigaste att villkoren 
uppfylls så väl som möjligt, men i ett framtidsperspektiv bör kanske andra mer långsiktiga 
åtgärder undersökas så att detta förfarande kan undvikas. 
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7.1.2 Från oljepannorna 
Under år 2007 kom totalt 4,1 GWh av den värme som producerades vid Lövängsverket från 
olja (ca 430 m3 Eo1 och Eo3). Detta utgör endast ca 2 % av den producerade fjärrvärmen för 
detta år och är lågt med tanke på att max 20 GWh olja får eldas per år enligt tillståndet (SVV 
2008; Länsstyrelsen Västra Götaland 1999; Harder Å. 2007e). Under år 2006 eldades 4,2 
GWh olja, dvs. ca 420 m3 olja (SVV 2007c; Harder Å. 2006e). 
 
Förbrukningen av Eo3 härrör som nämnts från de två större oljepannorna. Då inga haverier 
eller längre driftsstopp av flispannorna har inträffat har förbrukningen av Eo3 varit relativt 
låg, vilket förstås är positivt ur klimatsynpunkt. Genom att det finns en ackumulatortank 
minskas också antalet gånger som oljepannorna måste tas i drift. Vid ett eventuellt haveri av 
flispannorna kan dock oljeförbrukningen snabbt stiga över den tillåtna mängden (vintertid går 
55-60 m3 Eo3/dygn åt om hela Lövängsverkets värmeproduktion ska täckas in med 
oljeeldning). Driftsstörningar av detta slag har dock inte inträffat under perioden 2006-2008. 
Förbrukningen av Eo3 mäts genom att ändringar i nivåerna i oljecisternerna registreras av ett 
mätinstrument. Dessa mätvärden sparas sedan för varje månad. Instrumentet är dock gammalt 
och ger inte upphov till exakta siffror. Därför har inte dessa siffror inkluderats månadsvis i 
denna rapport (då förbrukningen av Eo3 helt beror på vilket skick flispannorna är i anses det 
inte heller relevant att ta med denna månadsvis). Oljeförbrukningen beräknas dock per år. 
Detta görs utifrån hur mycket olja som har levererats under ett år samt utifrån manuella 
mätningar av mängden olja som finns i lager vid varje årsskifte. Utifrån dessa beräkningar var 
förbrukningen av Eo3 totalt 283 m3 år 2006 och 311 m3 år 2007. Mätinstrumentet ger 
årsförbrukningar i ungefär samma storleksordning, om än inte exakt samma (Harder Å. 
2008a; 2006e; 2007e). 
 
Förbrukningen av Eo1 härrör främst från ångpannan. 
Då denna panna i normalfallet endast är i drift under 
sommaren går det därför också åt mest Eo1 under 
denna årstid. Även under vinterhalvåret ger dock 
ångpannan upphov till en viss förbrukning av Eo1, 
vilket beror på att ångpanna hela tiden måste stå i 
beredskap om det skulle bli ett driftuppehåll för 
flispannorna. SVV har nämligen kontrakt med 
Västfastigheter om att Kärnsjukhuset ska förses med 
ånga året runt, varför detta förfarande är nödvändigt. 
Ca 50 liter Eo1 per dygn går åt till detta. Figurerna 
med antalet driftstimmar för flispannorna (se figur 7 
och 8 ovan) kan ge en indikation om den tid som 
ångpannan har stått i beredskap. Utöver detta 
används Eo1 även i de startbrännare som sitter på 
flispannorna. Dessa används i samband med uppstart 
av pannorna, vilket även det är vanligast under 
sommarhalvåret. Förbrukningen av Eo1 mäts och beräknas på samma sätt som för Eo3. För år 
2006 beräknades en förbrukning på totalt 135 m3 och för år 2007 var samma siffra 121 m3 
(SVV 2007b; Tiveljung H. 2008; Harder Å. 2008a; Harder Å. 2006e; Harder Å. 2007e). I 
figur 9 visas hur förbrukningen av Eo1 har varierat fr.o.m. januari 2007 t.o.m. oktober 2008. 
På grund av ett smärre missöde har data per månad för år 2006 gått förlorad, varför detta år 
inte inkluderas i figuren. 
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Figur 9: Förbrukning av Eo1 i m3

per månad (Källa: Harder Å. 2007e 
och 2008f). 
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Det har varit uppe för diskussion att byta ut ångpannan mot någon annan lösning. Hittills har 
det dock varit svårt att hitta en bra lösning. Bland annat pannor som eldas med biodiesel 
(FAME) och pellets har undersökts. Dock har inga sådana pannor hittats vilka är nog små 
samt klarar av den mycket varierade drift som krävs för ångleveransen till Kärnsjukhuset 
(Harder Å. 2008a). 
 
Följande rikt- och gränsvärden finns för utsläpp till luft från Lövängsverkets oljepannor 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 1999): 

• Svavel: 24 mg/MJ tillfört bränsle som gränsvärde (villkor 10). 
• Kväveoxider (NOX), beräknat som NO2: 100 mg/MJ tillfört bränsle som rikt- och 

årsmedelvärde (villkor 11). 
 
Den maximala mängden fossil koldioxid som får släppas ut är 5000 ton per år. Detta regleras 
genom anläggningens ”Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel 
med utsläppsrätter”. Koldioxidutsläppet beräknas årligen utifrån bränslets kolinnehåll. För år 
2007 beräknades det fossila CO2-utsläppet till 1120 ton under antagande att 1 MJ tillförd 
energi ger upphov till 76 g CO2. Under år 2006 var samma siffra 1157 ton, vilket med god 
marginal uppfyller tillståndet (Länsstyrelsen Västra Götaland 2008; Hall C. 2008c; SVV 
2007c). 
 
Utsläppen av koldioxid, svavel och kväveoxid från P1 och P2 ska kontrolleras vart tredje år i 
samband med den periodiska besiktningen. De vid besiktningen uppmätta värdena används 
sedan även vid beräkningen av utsläppen för påföljande år fram till dess att en ny besiktning 
genomförs (SVV 2007b). Den senaste besiktningen ägde rum den 18 december 2006 och 
nästa kommer således att ske år 2009. Som ses i tabellen nedan uppmättes inga överskrid-
anden av villkor vid denna besiktning. 
 
Tabell 3: Luftutsläpp från oljepannorna vid den senaste besiktningen (Källa: Finn 
Miljöteknik AB 2007). 

Mätresultat Ämne Beteckning 
P1 P2 

Villkor Enhet 

Svavel S 15 15 24A mg/MJ 
Kväveoxider NOX 69 74 100B mg/MJ 
Kolmonoxid CO 3 2 ppm 
Stoft  <0,01 0,06 g/kg olja 

A Gränsvärde 
B Riktvärde och månadsmedelvärde 
 
Det är viktigt att påpeka att den primära åtgärden för att hålla nere klimatpåverkan är att hålla 
biobränslepannorna i gott skick så att oljeeldning undviks. Då utsläppen från oljepannorna är 
relativt låga (borttaget koldioxid) och då dessa pannor endast används i nödfall så är det 
förmodligen inte motiverat att installera rening av dessa rökgaser. 
 
 
7.2 Utsläpp till vatten 
I detta avsnitt behandlas de direkta utsläpp till vatten som kan ske från Lövängsverkets 
verksamhetsområde. De indirekta utsläpp som kan uppstå till följd av exempelvis tillverkning 
av produkter som används vid verket berörs inte här. 
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Utgående rökgaskondenseringsvatten renas som nämnts med avseende på metaller via 
Lövängsverkets egen vattenreningsanläggning (se avsnitt 3.2.4 för närmare beskrivning). Det 
renade kondensatet släpps sedan till det kommunala spillvattennätet för ytterligare rening vid 
kommunens avloppsreningsverk. 
 
Enligt villkor 22 i gällande tillstånd ska pH som riktvärde vara inom intervallet 6,5-10 och 
temperaturen får inte överstiga 40˚C vid avledning till kommunens avloppsreningsverk. 
Därutöver ska följande halter som månadsmedelvärden och riktvärden inte överskridas 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2005b): 

• Kadmium (Cd): 1 µg/l 
• Kvicksilver (Hg): 0,5 µg/l 
• Bly (Pb): 5 µg/l 
• Nickel (Ni): 10 µg/l 
• Krom (Cr): 10 µg/l 
• Koppar (Cu): 10 µg/l 
• Zink (Zn): 100 µg/l 
• Halten av suspenderade ämnen ska vara < 10 mg/l. 

 
Temperatur och pH mäts kontinuerligt och ett larm går om kondensatet har en temperatur på 
40˚C vid rökgaskondenseringens utlopp. En gång per månad skickas som nämnts ett 
vattenprov iväg för analys hos ackrediterat laboratorium för att säkerställa att ovanstående 
halter inte överskrids. Då mäts även halterna av ett antal kväveföreningar, närmare bestämt 
totalkväve (N tot), ammoniumkväve (NH4N), nitritkväve (NO2N) samt nitrat och nitrit (NO3

- 
och NO2

-). Dessa föreningar berörs inte i anläggningens gällande tillstånd, men dessa analyser 
utförs ändå på tillsynsmyndighetens inrådan. Det kommunala avloppsreningsverket tar ut en 
kväveavgift för det kväve som finns i det kondensvatten som avleds från Lövängsverket. Det 
är därför önskvärt att få ned även dessa utsläpp ur ett ekonomiskt perspektiv (ALcontrol 
2006-2008; Harder Å. 2008a; SVV 2007b). Analysresultat fr.o.m. januari 2006 t.o.m. oktober 
2008 visas i bilaga D till denna rapport. 
 
Som ses i tabellen nedan har ett antal överskridanden skett av riktvärdena för metaller, främst 
med avseende på Cu och Cr. Höga halter har främst uppmätts under sommarhalvåret och är 
ett återkommande problem. Att överskridanden skett just under denna period har sin 
förklaring i att biobränslepannorna inte eldas kontinuerligt då, vilket gör att vattenflödet från 
rökgaskondenseringen är mycket litet. Detta leder till små flöden även genom vattenrenings-
anläggningen, vilket har visat sig medföra en sämre reningsgrad. Överskridanden är däremot 
ovanliga vid full drift, så som sker under vinterhalvåret (Harder Å. 2008a). 
 
Tabell 4: Antal överskridanden av riktvärdena avseende kondensvatten (Källa: Tabell utifrån 
gällande tillstånd och analysresultat i ALControl 2006-2008). 
Ämne Beteckn. Antal 

överskridanden
Månad, år 

Kadmium Cd 1 Aug-08 
Koppar Cu 3 Mars-07, maj-07, aug-08 
Krom tot Cr 3 Jan-06, apr-07, maj-07 
Kvicksilver Hg 1 Aug-08 
Zink Zn 2 Juli-07, aug-08 

 
Vattenreningsanläggningen utökades runt årsskiftet 2008/2009 med en extra tank i vilken 
flockningskemikalien skall tillsättas separat. Denna tank sitter mellan den ursprungliga tanken 
och sandfiltret (se avsnitt 3.2.4 och figur 6 för en beskrivning av vattenreningen så som den 
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såg ut tidigare). Kondensatet kommer alltså först att ledas in i en tank där metallkemikalien 
tillsätts, varefter vattnet fortsätter in i den nya tanken där flockningskemikalien tillsätts. 
Förhoppningen är att reningsgraden på så sätt ska kunna förbättras. Exempelvis kan pH 
optimeras för varje kemikalie i respektive tank. I skrivande stund är det inte bestämt vart i 
flödesschemat pH-justering m.h.a. natronlut ska ske i framtiden. Vid behov tillsätts natronlut 
som nämnts vid utflödet från rökgaskondenseringen i dagsläget (Tiveljung H. 2008; Harder 
Å. 2008a). Det har inte varit möjligt att inom tidsramen för denna miljöutredning undersöka 
vilka förbättringar i reningsgraden detta kan ha medfört. Bland annat har alltför få 
analysresultat inkommit sedan detta nya vattenreningssystem kom igång. Därför har enbart 
den gamla vattenreningsanläggningen bedömts då denna miljöaspekt värderas (se värderingen 
i kapitel 9 nedan). 
 
 
7.3 Utsläpp till mark och grundvatten 
Utsläpp till mark och grundvatten nämns inte i direkta ordalag i anläggningens tillstånd. 
Dessa utsläpp regleras dock indirekt genom att exempelvis förvaring av kemiska produkter 
regleras (Länsstyrelsen Västra Götaland 1999; Länsstyrelsen Västra Götaland 2002; 
Länsstyrelsen Västra Götaland 2005b). Ett visst utsläpp till mark och grundvatten skulle dock 
kunna ske, bl.a. i och med att eventuellt spill av kemikalier som inte fångas upp av 
oljeavskiljaren kan ta sig ut via dagvattnet. Återförandet av flygaska till skogsmark är en 
möjlig källa till utsläpp till mark. Detta utförs för att återföra den näring som finns i askan till 
skogsmark och diskuteras under ”Avfallshantering” nedan. 
 
 
7.4 Kemiska produkter 
I detta avsnitt behandlas de kemiska produkter som används vid anläggningen. Informationen 
i avsnittet är menad att ge en översiktlig bild av förvaringen respektive hanteringen av 
kemikalier vid anläggningen. Att i detalj beskriva varje kemikalie med avseende på 
egenskaper hade varit alltför tidskrävande, speciellt med tanke på att uppdaterade 
säkerhetsdatablad på anläggningen saknas för vissa kemiska produkter (se avsnitt 7.4.2 
nedan). En kommentar är också att ett nytt kemikaliehanteringssystem håller på att införas (se 
nedan) och att det därför kanske inte är motiverat att lägga alltför mycket tid på en kartläggn-
ing av hur kemikalierna hanteras med dagens system. I bilaga E finns en komplett lista över 
alla Lövängsverkets kemiska produkter. 
 
7.4.1 Förvaring 
Hur kemiska produkter ska förvaras anges i villkor 12 och 21 i anläggningens gällande 
tillstånd (se bilaga A). Eldningsolja ska förvaras i invallade cisterner där invallningen består 
av material som inte är genomsläppligt för petroleumprodukter och som utgör minst 50 % av 
lagringsvolymen. Övriga kemikalier ska förvaras invallat i täta behållare under tak samt på 
tätt underlag. Invallningen ska rymma den största behållaren plus 10 % av de övriga 
behållarnas volym (Länsstyrelsen Västra Götaland 1999). Det har vid den periodiska 
besiktningen år 2006 framkommit att några kemikalier som inte används längre ändå fått stå 
kvar i kemikalieförråden på verket (Finn Miljöteknik 2007). 
 
Eldningsoljecisterner och ammoniakcisternen förvaras i enlighet med tillståndet inom en 
avloppslös invallning utomhus på verksamhetsområdet. Det finns två stora oljecisterner 
(2x800 m3) för förvaring av Eo3, varav det endast är en åt gången som innehåller olja. 
Därutöver finns det två mindre tankar (2x20 m3) som innehåller Eo1 och som står inom 
samma invallning. Inom invallningen finns även en liten byggnad som innehåller utrustning 
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Figur 11: Förvaring av kemikalier 
och farligt avfall (foto författaren
2009). 

för förvärmning av oljan. Oljan pumpas automatiskt genom detta uppvärmningssteg och 
vidare in i pannorna. Tanken (50 m3) innehållande 25-procentig ammoniaklösning är placerad 
innanför oljecisternernas invallning intill Eo3-cisternerna (det är alltså den ammoniak som 
används till NOX-reducering som avses här, inte den som används i Västfastigheters kyl-
maskiner). Denna tank är även försedd med en egen mindre invallning så att eventuella läck-
age av eldningsoljor och ammoniak hålls åtskilda från varandra (Tiveljung H. 2008). 

Eventuellt spill av 
olja på verksamhets-
området avleds som 
tidigare nämnts via 
anläggningens olje-
avskiljare till det 
kommunala avlopps-
reningsverket. På så 
sätt fångas eventuellt 
spill av olja som kan 
finnas på verksam-
hetsområdet upp in-
nan vattnet lämnar 
området. Även i 
pannrummet finns 
golvbrunnar, vilka är 
anslutna till olje-
avskiljaren (SVV 
2007b). 

 
 
Förvaring av övriga oljor sker i en oljebod i anlägg-
ningens huvudbyggnad. I denna bod förvaras endast 
oljor och alltså inga andra kemikalier. I huvud-
byggnaden finns också en verkstad där diverse praktiskt 
arbete utförs. Här står ett antal kemikalier som används 
i verkstaden. Bland annat handlar det om färgburkar, 
sprejburkar med rostlösare samt kedjesprej. Ett 
kemikalieskåp med brandskydd är beställt till detta 
förråd, men är ännu inte installerat (Tiveljung H. 2008; 
Harder Å. 2008a). 
 
Förvaringen av kemikalier och farligt avfall sker inom 
invallning i anläggningens huvudbyggnad. Denna 
invallning består av en fräst ränna i betonggolvet på 
vilken en gallerdurk har placerats (se figur 11 här intill). 
Eventuellt läckage av kemikalier rinner ned genom 
gallerdurken till en pumpgrop som finns nedanför. Här 
förvaras bl.a. de kemikalier som används i vatten-
reningsanläggningen (Tiveljung H. 2008). 
 
 
 
 

Figur 10: Invallning för förvaring av eldningsoljor och 25 % 
ammoniaklösning (foto författaren 2009). 
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7.4.2 Hantering 
I gällande tillstånd anges att bränslen inte får hanteras så att brandfara uppstår. Eventuellt 
oljespill som sker vid hanteringen fångas som nämnts upp av oljeavskiljaren (SVV 2007b). 
Det är viktigt att alla säkerhetsdatablad hålls uppdaterade och finns tillgängliga på rätt platser 
på anläggningen. Samtliga säkerhetsdatablad förvaras idag i en pärm som står på driftchefens 
kontor. I dagsläget är flertalet av säkerhetsdatabladen relativt gamla. När en ny kemikalie 
köps in (se nedan) sätts dess säkerhetsdatablad in i pärmen. Databladen uppdateras dock inte 
efter detta. Det finns en oskriven regel om att säkerhetsdatabladen inte ska vara äldre än 2-3 
år. I pärmen finns dock exempel på säkerhetsdatablad som är över 10 år gamla (det kan hända 
att de kemiska produkterna inte har förändrats väsentligt under denna tid – hur det förhåller 
sig med detta har inte bedömts under denna utredning). 
 
Ett nytt system för att hantera informationen avseende de kemikalier som används på SVV:s 
anläggningar är under införande. Detta system heter iChemistry Compliance och har köpts in 
från företaget Intersolia. I tjänsten ingår att personal från Intersolia hjälper till vid 
implementeringen av systemet samt att de uppdaterar exempelvis säkerhetsdatablad med 
jämna mellanrum. Alla kemikalier som används vid anläggningarna läggs in i ett 
dataprogram, där såväl säkerhetsdatablad, riskbedömningar samt information om årsför-
brukning, lagrad mängd och i vilket förråd kemikalien finns kan samlas. Via detta program 
kan sedan de anställda vid värmeverket söka information om de olika kemikalierna som 
används inom de olika anläggningsdelarna. På så sätt ska det bli lättare att hålla ordning i 
registren, vilket medför fördelar för både människors hälsa och miljön (Intersolia 2008; Hall 
C. 2008a). Detta system infördes dock under slutfasen av denna utredning och har inte kunnat 
bedömas under värderingen av miljöaspekterna (se kapitel 9). Det är därför kemikalie-
hanteringen vid Lövängsverket så som den har varit fram till och med hösten 2008 som 
bedöms i och med denna utredning. 
 
7.4.3 Nyinköp 
Enligt produktvalsprincipen i miljöbalkens hänsynsregler ska verksamhetsutövare sträva efter 
att välja att använda kemiska produkter som är så ofarliga som möjligt för människors hälsa 
och miljön (SFS 1998:808). 
 
Vid inköp av nya kemikalier kräver bolaget alltid att säkerhetsdatablad bifogas produkten. 
Det har diskuterats att det vore bra att jämföra olika produkter med varandra i ett tidigt skede 
så att den mest lämpliga produkten kan väljas. Det finns dock ingen skriftlig rutin för hur 
detta ska gå till. Det förs en diskussion med försäljaren om kemikaliernas farlighet vid 
inköpstillfället. Som exempel kan nämnas att den nyligen inköpta kemikalien Drewclean 
B543 valdes då den av försäljaren uppgavs vara mer miljövänlig än de alternativ som fanns 
att tillgå (bl.a. är den biologiskt nedbrytbar). Inga kemikalier som finns upptagna på 
Kemikalieinspektionens begränsningsdatabas används på Lövängsverket. Det bör också 
påpekas att de flesta av de kemikalier som används vid verket är väl beprövade och att 
nyinköp är relativt sällsynta (SVV 2008; Harder Å. 2008a). 
 
 
7.5 Resursförbrukning 
Vid Lövängsverket förbrukas resurser främst i form av energi (elektricitet), rent vatten, 
bränslen (flis och olja), byggnadsmaterial vid eventuella ombyggnationer (mestadels metaller) 
samt kemiska produkter. Eldningsolja och kemiska produkter diskuteras inte här utan i avsnitt 
7.1.2 respektive 7.4 ovan. 
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7.5.1 Energiförbrukning 
Förbrukningen av elektricitet fr.o.m. januari 2006 t.o.m. oktober 2008 visas i tabellen nedan. 
De fläktar som sitter i anslutning till flispannorna förbrukar mest el sett till totalför-
brukningen. Dessa fläktar drar bl.a. in uteluft i pannorna. Därtill finns det annan utrustning 
vid flispannorna – bl.a. transportband för inmatning av flis – som drar el. Runt om i anläggn-
ingen finns det också ett antal pumpar. Speciellt de pumpar som ser till att fjärrvärmevatten 
pumpas ut på nätet drar en hel del el. Alltså är elförbrukningen som störst då flispannorna 
används kontinuerligt, dvs. under vinterhalvåret, vilket är orsaken till de stora variationerna i 
förbrukning som kan ses i figuren nedan (Harder Å. 2008a). Uppvärmningen av lokalerna 
sker genom att den egna fjärrvärmen utnyttjas (Tiveljung H. 2008). Inga åtgärder har under 
den undersökta perioden vidtagits för att minska energiförbrukningen (SVV 2008; SVV 
2007c). 
 

 
 
 
 
 

(*) Exklusive november och december 
 
 
7.5.2 Vattenförbrukning 
En viktig del av att minimera förbrukningen av renvatten är förstås att återanvända det vatten 
som redan finns i omlopp. Detta berörs i direkta ordalag i villkor 19 i anläggningens gällande 
tillstånd där det anges att vatten från ”asksläckning, sotning eller liknande” inte får släppas till 
det kommunala avloppsreningsverket eller till annan mottagare. Istället ska det återanvändas i 
så stor mån som möjligt. Det anges också att vatten till spädning av ammoniak, asksläckning 
och liknande i första hand ska tas från det renade kondensatet. Vatten för blötning av aska tas 
som nämnts från renat kondensat, vilket alltså är i enlighet med tillståndet. Kondensat tas 
också ut direkt efter rökgaskondenseringen och används då bl.a. vid uppfuktningen av den luft 
som går in i flispannorna. Därtill används detta vatten till att kyla ned den sand som matas ut 
ur pannorna och till att fukta ned den ingående flisen då denna är för torr eller då 
temperaturen i pannan är för hög (Länsstyrelsen Västra Götaland 1999; Harder Å. 2008a). 
 
Förbrukningen av renvatten visas i tabell 6 och figur 13 nedan. Som ses varierar även 
vattenförbrukningen relativt mycket över ett år. Majoriteten av detta vatten används vid 

 
 2006 2007 2008 

Jan 748,8 687,6 661,7 
Feb 683,0 719,6 620,9 
Mar 736,3 607,7 699,0 
Apr 530,9 404,0 426,7 
Maj 330,1 268,3 263,4 
Jun 213,9 186,4 128,9 
Jul 345,7 282,9 347,2 
Aug 273,5 172,1 230,7 
Sep 135,7 237,2 217,1 
Okt 330,8 447,5 358,2 
Nov 542,4 624,1  
Dec 592,1 675,1  
SUMMA 5 463 5 312 3 954* 

Figur 12: Elförbrukning i MWh per månad 
(Källa: Figur utifrån data i Harder Å. 2006c, 
2007c och 2008d). 

Tabell 5: Elförbrukning i MWh (Källa:
Tabell sammanställd utifrån data i
Harder Å. 2006c, 2007c och 2008d). 
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Lövängsverket, men inte allt. Det blir nämligen med jämna mellanrum läckage någonstans i 
det fjärrvärmenät som täcker in Skövde tätort. Detta leder förstås till en vattenförlust, vilken 
kompenseras genom att nytt vatten pumpas ut i nätet från Lövängsverket. Denna andel av 
vattenförbrukningen bör alltså inte allokeras enbart till Lövängsverket, utan till Skövde 
Värmeverk som helhet (det är endast Lövängsverkets miljöpåverkan som ska fastställas i 
denna utredning). Det är dock svårt att skilja ut denna förbrukning från totalförbrukningen för 
anläggningen, varför den ändå är med i tabellen och figuren nedan. Under år 2008 har ett 
större läckage skett, vilket är anledningen till den större vattenförbrukningen under detta år 
(Harder Å. 2008a). 
 
Vid Lövängsverket används renvatten till flertalet olika processer. Flispannorna rengörs t.ex. 
via ångsotning, varvid vatten förångas och leds in i pannan. På så sätt kan rökgaskanalerna 
blåsas rena från avlagringar. Därtill tappas pannorna på kvarblivet vatten ibland. Detta vatten 
har då en temperatur på ca 180 °C och måste kylas, vilket också görs med hjälp av renvatten. 
Förutom detta går det åt vatten till att producera den ånga som levereras till Kärnsjukhuset. 
Cirka 50 % av denna ånga leds efter användning tillbaka till anläggningen som kondensat och 
återanvänds, men resten går till spillo och måste ersättas med nytt vatten (Harder Å. 2008a). 
 

 
 
 
 

 
 2006 2007 2008 

Jan 730 1014 840 
Feb 1 230 900 789 
Mar 1 390 1060 900 
Apr 1 546 1184 739 
Maj 1 752 1550 496 
Jun 549 992 1147 
Jul 722 611 2415 
Aug 856 502 2530 
Sep 928 333 580
Okt 1 092 940 440 
Nov 1 370 989   

Dec 1 370 860   
SUMMA 13 535 10935 10876* 
(*) Exklusive november och december 
 
 
7.5.3 Materialresurser 
Den materialresurs som det går åt mest av vid anläggningen är förstås flis. Under år 2006 
förbrukades ca 215 000 m3 flis och under 2007 var samma siffra 216 000 m3. Mängden 
förbrukad flis per år beror endast på hur kallt det blir det året, i och med att detta bestämmer 
värmebehovet (SVV 2007c; SVV 2008). 
 
Övriga materialresurser – exempelvis byggnadsmaterial och papper – vägs inte då de 
levereras till anläggningen, utan endast som avfall. Dessa material behandlas därför inte under 
detta kapitel, utan diskuteras istället under avfallshantering nedan. Alltså är det i praktiken 
inget av de material som diskuteras under detta kapitel som det är motiverat att försöka 

Figur 13: Förbrukning av renvatten i m3 per 
månad (Källa: Figur utifrån data i Harder Å. 
2006d, 2007d och 2008e). 
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Tabell 6: Förbrukning av renvatten i 
m3 (Källa: Tabell utifrån data i Harder 
Å. 2006d, 2007d och 2008e). 
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minimera. På grund av detta kommer inte heller miljöaspekten ”materialresurser” att tas 
med i värderingen nedan. Anledningen till att detta avsnitt ändå har inkluderats i denna 
rapport är att det i ett framtidsperspektiv vore bra att kvantifiera även de resurser som 
levereras till anläggningen, och då sammanfatta dessa under denna miljöaspekt. På så sätt kan 
arbetet med att minimera resursförbrukningen på ett mer konkret sätt föras framåt. 
 
 
7.6 Avfallshantering 
En viktig del av att hålla nere sin resursförbrukning är att minimera avfallsuppkomsten så 
långt som möjligt samt att återvinna och återanvända energi och material. Enligt miljöbalken 
ska alla som bidrar till att avfall uppkommer se till att detta avfall hanteras på ett godtagbart 
sätt ur hälso- och miljösynpunkt (SFS 1998:808). 
 
7.6.1 Farligt avfall 
Hanteringen av farligt avfall regleras bl.a. i Avfallsförordningen (2001:1063). Enligt denna 
förordning får inte olika typer av farligt avfall blandas med varandra, om inte detta görs i 
syfte att minska avfallets farlighet. Här sägs också att anteckningar ska föras avseende de 
typer av farligt avfall som uppkommer vid verksamheten, mängden som uppkommer varje år 
samt vart avfallet transporteras för sluthantering. I bilagan till förordningen finns befintliga 
typer av farligt avfall definierade (SFS 2001:1063). Hantering av spillolja regleras i 
förordningen (1993:1268) om spillolja. Se även bilaga B till denna rapport. 
 
Det farliga avfall som uppkommit vid verksamheten under år 2006 och 2007 visas i tabell 7 
nedan. De flesta avfallsfraktionerna i tabellen är sådant som uppkommer kontinuerligt vid 
verksamheten och som transporteras bort för omhändertagande vart eller vartannat år. Aktivt 
kol används inte vid verket i dagsläget, utan är en kvarleva från den tid då det även fanns en 
avfallsförbränningsanläggning på anläggningen. Anledningen till att det slängdes under år 
2006 var att det då skedde en utrensning av sådant som inte längre användes. Även de 
instrument och den asbest som nämns i tabellen är sådana återstoder (Harder Å. 2008a). 
 
Tabell 7: Uppkomna mängder farligt avfall år 2006 och 2007 (Källa: SVV 2007c och 2008). 

Mängd per år  Avfallsslag EWC-kod enl. 
Avfallsförordn. 2006 2007 Enhet 

Instrument med Hg** 060404 5 - kg 
Aktivt kol** 1001 190 - kg 
Aska, bränd kalk** 100118 5000 - kg 
Filter** 100118 170 - kg 
Smörjfett* 120112 1 - kg 
Spillolja* 130205 0,35 0,5 m3 

Oljevatten från oljeavskiljare* 130899 9,5 - m3 

Förorenade förpackningar* 150110 4 pallar 
Absorbenter* 150202 12 kg 
Oljefilter* 160107 23 - kg 
Kemikalier* 160506 2 kg 
Batterier* 160601, 200133 95 - kg 
Isolermaterial med asbest* 170601 140 - kg 
Syror* 200114 33 kg 
Färg och lacknafta* 200127 414 kg 
Rengöringsmedel* 200129 75 45 kg 
(*) Transporterades av Skaraborgs Miljöhantering till Risängens miljöstation 
(**) Transporterades av Industrimiljö Väst till SAKAB i Kumla 
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Transporterna av de flesta avfallsfraktionerna utförs av Skaraborgs Miljöhantering till 
Risängens miljöstation där avfallet omhändertas. SAKAB i Kumla utför sluthantering av det 
särskilt farliga avfall som uppkommer i Sverige. Som ses i tabellen så har det under år 2006 
uppkommit några avfallsfraktioner som har omhändertagits av SAKAB. Transporten av detta 
avfall utfördes av Industrimiljö Väst. I väntan på omhändertagande förvaras det farliga 
avfallet som nämnts inom ett invallat utrymme (se figur 11 i avsnitt 7.4.1 ovan), där 
invallningen består av en fräst ränna i betongen och en gallerdurk (SVV 2008; SVV 2007b). 
Inför upphämtning ställs det farliga avfallet i pallar utanför invallningen för att förenkla för 
transportören då denna ska hämta. I och med att personalen inte vet exakt när hämtningen 
kommer att ske så kan det hända att avfallet får stå så i upp till några veckors tid i väntan på 
upphämtning (Harder Å. 2008a). Möjligen skulle detta kunna göras på ett mer effektivt sätt, 
så att tiden utanför invallningen minimeras. 
 
7.6.2 Övrigt avfall 
I Lövängsverkets gällande tillstånd finns villkor som anger hur hanteringen av avfall som inte 
klassas som farligt ska gå till. I villkor 20 anges att allt avfall som uppkommer vid anläggn-
ingen i första hand ska sorteras och återvinnas. Papp, papper, rent trä samt metaller får inte 
deponeras. Detta gäller både vid normal drift och vid eventuella ombyggnationer. Vid de 
senare ska tillsynsmyndigheten även rådfrågas om hur avfallsmängderna kan begränsas. Detta 
gjordes dock inte vid ombyggnationerna år 2007, men det metallavfall som då uppkom 
skickades iväg för återvinning. Villkor 23 innehåller riktlinjer om hur aska från verksamheten 
ska omhändertas. Om möjligt ska denna användas för kompensations- och vitaliserings-
gödning i skogsmark. I andra hand ska den nyttiggöras på annat sätt och om detta inte är 
möjligt så ska den deponeras på avfallsupplag som har tillstånd till att deponera aska. Därtill 
ska tillsynsmyndigheten årligen informeras om hur askan har omhändertagits (Länsstyrelsen 
Västra Götaland 1999; Länsstyrelsen Västra Götaland 2005; Harder Å. 2008a). 
 
Flygaska från förbränningen av biobränslena samlas upp i en behållare. För att undvika 
damning vid vidare transporter av askan blöts den sedan ned med renat kondensat från 
rökgasreningen. Askan används för näringsåterföring till skogsmark, i enlighet villkoret ovan. 
Leverantörerna av flisen omhändertar askan (SVV 2008). Prover tas av den torra askan och 
skickas iväg för analys för att säkerställa att Skogsstyrelsen krav för näringsåterföring via 
aska uppfylls. Det är dock oklart om kondensvattnet möjligen kan innehålla andra farliga 
ämnen än de som mäts vid den månatliga mätningen, vilka inte bör släppas ut i skogen. Inga 
klagomål har dock skett från Skövdes kommunala avloppsreningsverk (till vilket det renade 
kondensatet avleds) om att kondensvattnet innehåller några särskilt farliga ämnen (Harder Å. 
2008a). 
 
En viss mängd aska och sand blir kvar vid botten av pannorna. Denna ask- och sandblandning 
(vid Lövängsverket och i denna rapport allmänt kallad bottensand) matas kontinuerligt ut i en 
container som står på verksamhetsområdet. Bottensanden siktas sedan i anläggningen och 
återanvänds till ca 60 %. Det som inte kan återanvändas transporteras till den kommunala 
deponin i Falköping där det används som täckmaterial vid sluttäckning av deponin. Detta 
material innehåller mestadels sand och klassas som inert, dvs. det deltar i princip inte i några 
kemiska reaktioner som kan ge upphov till utsläpp av förorenande ämnen från deponin. För 
att säkerställa att inga skadliga utsläpp sker från bottensanden tas med jämna mellanrum 
prover som skickas iväg till ackrediterat laboratorium för analys (SVV 2007b; Hall C. 2008a; 
Harder Å. 2008a). 
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I anläggningens huvudbyggnad finns två lådor för sortering av kopieringspapper och 
pappförpackningar. Dessa töms då de är fulla och materialet transporteras av den egna 
personalen till Risängens Miljöstation. Allt annat material i tabell 8 nedan transporteras av 

Skaraborgs Miljöhantering (Harder Å. 2008a). Enligt 
information från anställda källsorteras en del av det 
kopieringspapper som förbrukas, men en del slängs även 
osorterat. Det finns alltså utrymme för förbättringar vad 
gäller detta. Lådan töms i en container som står på 
verksamhetsområdet. 
 
Metallskrot, brännbart samt icke brännbart avfall sorteras i 
tre containrar som står på verksamhetsområdet (se figur 
15). Vid besiktningen år 2006 framkom det att sorteringen 
av brännbart avfall inte fungerade som den skulle, då denna 
fraktion även slängdes i containern för icke brännbart 

avfall. Enligt Lövängsverkets driftchef berodde dessa problem inte på att den egna personalen 
hade lagt fel, utan på inhyrd personal. Även den inhyrda personalen underrättas om hur 
källsorteringen ska gå till (Harder Å. 2008a). 
 
I förordningen (2001:512) om deponering av avfall finns 
ett antal restriktioner för vilka typer av avfall som får 
deponeras. Bland annat får inte flytande avfall, utsorterat 
brännbart avfall eller organiskt avfall deponeras (SFS 
2001:512). Som ses i tabell 8 nedan så läggs i dagsläget 
slammet från Lövängsverket på Risängens deponi trots 
detta. Det är alltså olämpligt att fortsätta göra detta och 
andra sluthanteringsalternativ bör undersökas. Risängens 
deponi stängdes nyligen igen och slammet kommer därför 
att transporteras till någon annan deponi (som har dispens 
på förbudet mot att deponera organiskt material) i 
framtiden (Hall C. 2008a). Miljöskyddsenheten i Skövde kommun vill att slammet ska 
förbrännas i de egna pannorna. Detta förfarande är dock problematiskt då det bl.a. är svårt att 
föra in och fördela slammet i eldstaden (Harder Å. 2008a). 
 
Tabell 8: Uppkomna mängder övrigt avfall år 2006 och 2007 (Källa: SVV 2007c och 2008). 

Mängd per år Avfallsslag 2006 2007 Enhet Sluthantering Mottagare 

Bottensand 547 742 ton Täckmaterial Deponi Falköping 
Aska 501 890 ton* Näringsåterföring 

till skogsmark 
Mellanlagring hos PR 
Slamsugning AB Torbjörntorp 

Papper ca 300 ca 100 kg Återvinns Risängen 
Kartong/papp ca 100 ca 50 kg Återvinns Risängen 
Metaller/järnskrot ca 88** ca 21** ton Återvinns Stena Gotthard 
Aluminium 0,9 - ton Återvinns Stena Gotthard 
Betong 59 - ton Deponeras Risängen deponi 
Icke brännbart 15 4 ton Deponeras Risängen deponi 
Slam från 
kondensatrening 

33 22 ton Deponeras Risängen deponi 

(*) Exklusive vatten. 
(**) De stora mängderna metallavfall härrör från elpannan och avfallsförbränningspannan som revs 

år 2006 samt de ombyggnationer som skedde år 2007. 
 

Figur 14: Utmatning av botten-
sand (foto författaren 2009). 

Figur 15: Källsortering (foto
författaren 2009). 
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7.7 Buller 
Villkor 13 i Lövängsverkets tillstånd reglerar buller. Här anges att buller som riktvärde ska 
begränsas till följande ekvivalenta ljudnivåer vid närmaste bostäder (Länsstyrelsen Västra 
Götaland 1999): 

• Vardagar dagtid  (07.00-18.00): 50 dB(A) 
• Nattetid  (22.00-07.00): 40 dB(A) 
• Övrig tid:  45 dB(A) 
• Momentana ljud nattetid får inte överstiga 55 dB(A). 

 
Det buller som uppstår vid anläggningen härrör främst från bränsleleveranser till och från 
anläggningen, fläktar samt bränsle- och askhanteringen (SVV 2007b). Inga bullermätningar 
har under den undersökta perioden utförts då inga klagomål har framförts (SVV 2008). 
 
 
7.8 Damning och lukt 
Inga klagomål har framförts på lukt härrörande från anläggningen. Det kan tidvis lukta av 
flisen, men det är främst driftpersonalen som berörs av detta. En viss damning kan uppstå vid 
ask- och flishanteringen, men även detta är det främst anställda samt inhyrda entreprenörer 
som berörs av (Harder Å. 2008a). Vid ett eventuellt läckage av ammoniak från ammoniak-
tanken skulle (som nämnts i nödlägesanalysen i kapitel 6) giftiga och illaluktande rökmoln 
kunna sprida sig i den kringliggande luften. Risken att detta ska ske samt att det skulle störa 
människor utanför verksamhetsområdet är dock liten (AJ Risk Engineering 2002; ÅF-IPK 
2002). 
 
 
7.9 Verksamhetens lokalisering 
Fastigheten Lövängen 2, dit Lövängsverket är lokaliserat, är som sagt avsedd för värmecentral 
i detaljplanen. Närmaste bostäder finns i stadsdelen Södra Ryd och är belägna ca 700 m öster 
om verket. Kärnsjukhuset är i övrigt den närmaste byggnaden, som ligger ca 300 m västerut. 
Ungefär 400-500 m söderut finns Karstorpssjön. Denna sjö mynnar i Mellomkvarnbäcken, 
vilken rinner österut via Linoljedammen ut i Ösan. Dessa vattendrag innehåller högre kväve-
halter längre nedströms till följd av det omgivande jordbrukslandskapet (SVV 2007b; SVV 
2008; Harder Å. 2008a). Se även kartan över området i figur 16 nedan. 
 
Ca 700-800 m norr om anläggningen finns naturreservatet Skåningstorpskärret som är ca 2,1 
ha stort. Detta är ett extremrikkärr som ingår i Natura 2000 (EU:s nätverk för biotop- och 
artskydd). Det klassas som ett område av gemenskapsintresse enligt EU:s habitatdirektiv, 
vilket förenklat innebär att kärret bidrar till att den biologiska mångfalden i regionen 
bibehålls. I Sverige skyddas alla Natura 2000-områden av miljöbalken och klassas som 
områden av riksintresse. Detta innebär att det enligt 7 kap. miljöbalken krävs tillstånd för att 
bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i 
dessa områden. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fastställt en bevarandeplan för 
Skåningstorpskärret. I denna anges bl.a. vilka naturtyper och arter som finns i området samt 
hur dessa bäst kan bevaras. Bland annat finns källor med kalktuffbildning, lövsumpskog samt 
ekskog inom området (Naturvårdsverket 2007b; Naturvårdsverket 2008; Rådets direktiv 
92/43/EEG; SFS 1998:808; Länsstyrelsen Västra Götaland 2005a). Bland arterna i området 
återfinns bl.a. skyddsvärda orkidéer (Västkuststiftelsen 2008). 
 
Då det är länge sedan verket byggdes är det varken aktuellt eller möjligt att ändra dess 
lokalisering i dagsläget. 
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Lövängsverket

Figur 16: Karta över området runt omkring Lövängsverket (Källa: Hitta.se 2008, 
Lövängsverket har markerats i efterhand). 
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7.10 Entreprenörer och leverantörer 
 
7.10.1 Godstransporter 
Godstransporter sker kontinuerligt till och från anläggningen med lastbil. Denna typ av 
transporter är en nödvändighet för att verksamheten ska kunna bedrivas och är en källa till 
framförallt utsläpp till luft. I tabell 9 nedan visas antalet transporter som skedde under 2006 
och 2007. Transporter av och total levererad mängd Eo1 och Eo3 har summerats i tabellen. 
Flis levereras till anläggningen med lastbil från lokala leverantörer. Vid fullast på pannorna 
(under vinterhalvåret) är behovet av biobränsle ca 1300 m3/dygn (SVV 2008). 
 
Tabell 9: Transporter till och från anläggningen (Källa: SVV 2007c och 2008, Harder Å. 
2006e, 2007e och 2008a). 

TRANSPORT 2006 2007 

 
INGÅENDE 

Antal 
transporter 

Total levererad 
mängd 

Antal 
transporter 

Total levererad 
mängd 

Flis 2100 st 215 274 m3 2517 st 216 163 m3 

Eo1 och Eo3 12 st 296 m3 20 st 514 m3 

Sand 20 st 668 ton 16 st 760 ton 
 
UTGÅENDE 

Antal 
transporter 

Total utgående 
mängd 

Antal 
transporter 

Total utgående 
mängd 

Flygaska* 55 st 1038 ton 71 st 1336 ton 
Bottensand** 33 st 592 ton 41 st 742 ton 
Slam*** 5 st 33 ton 3 st 22 ton 
(*) Transporteras till PR Slamsugning Torbjörntorp för mellanlagring 
(**) Transporteras till deponi i Falköpings kommun där det används som täckmaterial 
(***) Har fram tills idag transporterats till Risängens deponi, vilken nu har stängts igen. Det är i 
skrivande stund oklart vart slammet kommer att deponeras i framtiden. 
 
Med tanke på den stora mängd flistransporter som sker till anläggningen har utsläppen till luft 
från dessa grovt uppskattats inom ramen för utredningen (inklusive utsläpp från framställning 
av drivmedel). Beräkningarna har utförts med hjälp av programmet NTMCalc. Detta 
beräkningsprogram är tillgängligt kostnadsfritt på nätet, men är inte helt uppdaterat för dagens 
villkor (siffror för utsläpp är från år 1999). Därtill ingår bl.a. inga data avseende CH4 – vilket 
som bekant är en stark växthusgas – i programmet (NTM 2003). Huvudsyftet med att 
inkludera denna uppskattning i rapporten är dock inte att tillhandahålla ett detaljerat 
informationsunderlag för de utsläpp som sker från transporterna. Istället avses det att visa på 
storleksordningen hos miljöpåverkan för att ge en indikation om hur allvarlig denna 
miljöaspekt kan tänkas vara i förhållande till övriga miljöaspekter. För detta syfte anses 
NTMCalc ge en godtagbar approximation. För en sammanställning av samtliga antaganden 
som har gjorts för beräkningen, se bilaga G. 
 
Förutom flis så har utsläpp till luft från transport av bottensand respektive flygaska 
uppskattats. Även transport av tom lastbil till (för bottensand och flygaska) och från (för flis) 
anläggningen har då inkluderats. Transporterna av flis står dock för dryga 98 % av samtliga 
utsläpp i tabellen nedan, både på grund av de stora mängderna transporter (ca 2500 st) och det 
ungefär dubbelt så stora transportavståndet (77 km enkel resa) jämfört med sand/aska. Som 
ses i tabell 10 nedan är utsläppen av NOX ca 4,5 ton från transporterna av flis. Detta kan 
jämföras med de totala NOX-utsläppen från förbränningen av flisen vilka beräknades till 37,2 
ton för år 2007 (SVV 2008). Som nämnts ovan beräknades utsläppen av fossil koldioxid från 
förbränningen av olja till ca 1120 ton för år 2007 (Hall C. 2008c). Även om uppskattningarna 
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i tabellen nedan som sagt är grova kan därmed slutsatsen dras att CO2-utsläppen från 
godstransporterna är av ungefär samma storleksordning, om än möjligen något lägre, samt att 
utsläppen av NOX är lägre än utsläppet från förbränningen av flis. 
 
Tabell 10: Uppskattade utsläpp från transport av flis, bottensand och flygaska (Källa: 
Beräkning med hjälp av NTM (2003), se även bilaga G). 

Transporter av 
Utsläpp Flis Bottensand Flygaska 

  
SUMMA Enhet 

CO2 (fossil) 687 4,78 6,66 698 ton 
NOX 4530 30,9 44,0 4610 kg 
HC 1170 8,09 11,2 1190 kg 
CH4 Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. Ej tillg. kg 
CO 755 5,07 7,19 768 kg 
PM 82,4 0,544 0,773 83,7 kg 
SO2 172 1,18 1,73 175 kg 
 
Förbrukad energi  
Energi 
förnybar 0 0 0 0 GJ 
Energi fossil 9610 66,2 93,2 9770 GJ 
Energi 
kärnkraft 0 0 0 0 GJ 
 
 
7.10.2 Entreprenörer 
Förutom de fast anställda rör sig ett antal inhyrda entreprenörer på området. Uppskattningsvis 
finns det en eller flera entreprenörer på anläggningen 2-2,5 arbetsdagar per vecka. Bland 
annat handlar det om servicetekniker, svetsare, elektriker, installatörer av instrument och 
städare. Ca 5-10 gånger per år anlitas även byggnadsarbetare (Harder Å. 2008a). Det är alltså 
relativt många olika branscher och företag som det rör sig om. Det är svårt att i dagsläget 
avgöra vilka möjligheter SVV kan ha att påverka dessa. En kommentar är att en kartläggning 
av vilka entreprenörer som hyrs in och i vilken omfattning detta sker är nödvändig om detta 
ska kunna behandlas som en miljöaspekt i framtiden. 
 
 
7.11 Persontransporter 
 
7.11.1 Tjänsteresor 
Vid Lövängsverket finns två tjänstebilar. Den ena (en Volvo) används uteslutande av 
driftchefen, både i tjänsten och för privat bruk. Denne kör i princip dagligen till Värmekällan 
(för att exempelvis gå på möten) eller till de obemannade panncentralerna i Timmersdala och 
Stöpen. Sammanlagt körs denna bil uppskattningsvis 1200 mil per år (exkl. den sträcka som 
driftchefen dagligen kör till och från arbetet, vilken diskuteras nedan, se tabell 11). Då övriga 
kontor finns vid Värmekällan är det en nödvändighet för driftchefen att kontinuerligt 
transportera sig dit. Det saknas även bussförbindelser ut till Värmekällan, varför tillgång till 
tjänstebil är nödvändigt. Den andra tjänstebilen (vilken är en Toyota) används inte lika ofta 
som Volvon, men ändå hela 400 mil per år. När den inte är i bruk står den nära tillhands på 
Lövängsverkets parkeringsplats (Harder Å. 2008a). 
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7.11.2 Resor till och från arbetet 
I tabell 11 nedan visas information angående de anställdas resor till och från arbetet. Denna 
information samlades in i samband med den miljöenkät (se Bilaga F) som samtliga av de 
anställda vid Lövängsverket under denna utredning har besvarat. I vissa fall har de erhållna 
svaren varit något oklara, men informationen anses ändå kunna ge en indikation av hur 
majoriteten av de anställda tar sig till jobbet samt hur långa transportsträckor det rör sig om. 
Till följd av detta (samt då den miljöpåverkan som kommer av denna miljöaspekt kan antas 
vara relativt liten) har det inte ansetts nödvändigt att undersöka detta vidare inom ramen av 
denna miljöutredning. 
 
Tabell 11: Persontransporter till och från arbetet (Källa: Miljöenkät som har utförts under 
utredningens gång, se bilaga F för fullständiga svar). 
 
Anställd nr. 

 
Transportsätt 

 
Ungefärlig sträcka 

1 Bil 6 km 
2 Bil För långt att gå/cykla 
3 Till fots (oftast) 2 km 
4 Bil 20 km 
5 Till fots, cykel el. bil 2 km 
6 Bil 21 km 
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8 Metoder för värdering av miljöaspekter 
Bedömningen av miljöaspekter kan, som beskrivits i kapitel 2, delas upp i två steg – värdering 
och prioritering. Hur dessa processer ska utföras regleras dock inte i ISO 14001. Det ingår i 
denna miljöutredning att utföra värderingen av Lövängsverkets miljöaspekter. För att 
möjliggöra detta utförs i detta kapitel en litteraturstudie över befintliga metoder för att värdera 
miljöaspekter. Utifrån denna studie utarbetas sedan en värderingsmetod för att värdera 
Lövängsverkets miljöaspekter. 
 
 
8.1 Befintliga metoder i litteraturen 
Det saknas idag en allmänt accepterad värderingsmetod för miljöaspekter. Det finns inte 
heller särskilt många kompletta värderingsmetoder beskrivna i litteraturen, varför vissa av de 
beskrivna ”metoderna” nedan snarare har formen av generella vägledningar. I slutet av detta 
delkapitel förs en kort diskussion om skillnaderna mellan metoderna. 
 
8.1.1 SIS Förlags handbok 
SIS (Swedish Standards Institute) är en organisation som arbetar med att ta fram och sprida 
kunskap om standarder inom Sverige. Genom det helägda bolaget SIS Förlag AB ger de ut 
såväl standarder som böcker om hur dessa kan tillämpas. Bland annat är det SIS Förlag som 
ger ut samtliga ISO-standarder på svenska, däribland ISO 14001 (SIS 2009). ”ISO 14001 – 
för små och medelstora företag” (Brorson et al. 2006) är en handbok som är utgiven av SIS 
Förlag och som behandlar hur miljöledningssystem kan införas. I denna bok beskrivs ett 
generellt tillvägagångssätt för hur företag kan identifiera sina miljöaspekter och avgöra vilka 
av dessa som är betydande. Följande information är hämtad från denna bok. 
 
I handboken rekommenderas det att de personer som utförde den inledande miljöutredningen 
även bör medverka åtminstone i det inledande skedet av värderingen. Som ett första steg bör 
en översiktlig bedömning av vilka miljöaspekter som är mest allvarliga utföras. Detta görs 
genom att miljöaspekterna delas in i 5 olika kategorier beroende på hur allvarlig de är: 

1. Den här aspekten har vi mycket god kontroll över. Vi följer lagstiftningen och andra 
krav. Vi har dokumenterade rutiner och gör regelbundna uppföljningar. 
2. Situationen är acceptabel men det finns utrymme för förbättringar. 
3. Här finns det många brister. 
4. Situationen är allvarlig. Snabba åtgärder behövs. 
5. Vi vet för lite för att kunna dra några slutsatser. 

Denna första grovsållning av miljöaspekterna kan ge en uppfattning om vilka miljöaspekter 
som är mest allvarliga. Utifrån detta och den information som har samlats in under 
miljöutredningen avseende de olika miljöaspekterna kan sedan en mer noggrann värdering 
utföras. Exakt hur denna ska gå till anges dock inte i boken. Detta beror förmodligen på att 
boken utgår ifrån ISO-standarden, vilken inte specificerar någon värderingsmetod. 
Verksamhetsutövaren rekommenderas dock att välja en värderingsmetod som inte är alltför 
invecklad och krånglig. Det generella rådet ges att sammanställa informationen om 
miljöaspekterna i tabellform för att ge en översiktlig bild av hur allvarliga dessa är. Detta 
exemplifieras också för miljöaspekten ”Utsläpp till vatten” på nedanstående sätt. 
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Tabell 12: Exempel från SIS Förlag (Källa: Brorson et al. 2006). 
Miljöaspekt Förhållande Miljöpåverkan Drivkrafter Värdering 
Utsläpp till 
vatten 

Vi släpper ut 
organisk substans 
och närsalter i 
avloppet från 
produktionen. 

Detta ger ibland 
överbelastning av 
vårt interna 
avloppsrenings-
verk. Risk för 
igenväxning och 
fiskdöd i Pinnån. 

Villkor i 
tillståndsbeslut. 
Risk för klagomål 
från fiskrätts-
föreningen. 

Detta är en 
betydande 
miljöaspekt med 
medelhög prioritet. 

 Vi använder stora 
mängder desin-
fektionsmedel vid 
veckorengöringen 
av produktions-
lokalerna. 

Mikroorganismerna 
slås ut i 
reningsverket. 
Orenat 
avloppsvatten 
släpps då ut i 
Pinnån. 

Utsläppsvillkoren 
överskrids. 
Obehaglig lukt från 
reningsverket. 
Klagomål från 
grannarna. 

Detta är en 
betydande 
miljöaspekt med 
högsta prioritet. 

 Små mängder 
oljespill på 
parkeringsplatsen. 

Vid regn tvättas 
spillet ut i 
dagvattennätet och 
når Pinnån. 

Spillen är inte värre 
än på vilken 
parkeringsplats som 
helst. 

Detta är inte en 
betydande 
miljöaspekt. 

 
En grundförutsättning för en god värdering anges vara att företaget ska dokumentera hur 
denna har gått till, så att den kan upprepas och kontrolleras i efterhand. Därtill ska 
miljöaspektslistan ses över och uppdateras regelbundet så att den hålls aktuell. Detta gäller 
både för att eventuella nya aspekter ska komma med samt för att kontrollera om det 
fortfarande är samma miljöaspekter som är betydande. 
 
8.1.2 Värdering utifrån bedömningskategorier och ”poäng” i tabellform 
Ett relativt vanligt sätt att gå tillväga vid värderingen, åtminstone bland mindre företag, är att 
ställa upp alla miljöaspekterna tillsammans med ett antal bedömningskategorier i en tabell 
som i exemplet nedan (se tabell 13). Lägg märke till att tabellen liknar den från SIS Förlags 
bok ovan med den skillnaden att siffror istället används för att beskriva miljöaspekten. Denna 
typ av metod eller versioner av den är förhållandevis enkla till sin struktur. En anledning till 
detta är förmodligen att metoden ofta nämns i litteraturen och rekommenderas av inhyrda 
konsulter. Exakt vilka och hur många kategorier som inkluderas i tabellen samt hur poängen 
sätts, summeras och bedöms kan variera. Poängen kan adderas med varandra, som i exemplet, 
men det är också fullt möjligt att multiplicera dem med varandra. Vissa företag väljer att sätta 
en bestämd nivå (6 p i exemplet) för att avgöra vilka miljöaspekter som är betydande 
(Ammenberg 2004; Zobel et al. 2004). Andra fastställer att ett bestämt antal av aspekterna ska 
vara betydande och sedan är det helt enkelt de som fick högst poäng som tas ut. Den senare 
versionen kan vara en fördel då värderingen ska upprepas i ett senare skede, i och med att 
ständiga förbättringar (vilket är ett måste i miljöledningssammanhang) innebär att 
poängsummorna med tiden blir mindre. Med en fast poänggräns skulle detta leda till att 
antalet betydande miljöaspekter med tiden skulle minska, vilket kan leda till att de ständiga 
förbättringarna stannar av. Det är förstås fullt möjligt att ändra poänggränsen från år till år. 
Det är också möjligt att komplettera metoden med specifika krav, t.ex. att alla miljöaspekter 
som påverkas av direkta lagkrav alltid ska vara betydande (Zobel et al. 2004). 
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Tabell 13: Exempel på värderingsmetod utifrån bedömningskategorier och poäng (Källa: 
Ammenberg 2004). 
Miljöaspekt Miljöpåverkan 

Stor = 5 p 
Mellanstor = 3 p 
Liten = 1 p 

Lagkrav 
Ja = 5 p 
Nej = 0 p 

Intressentkrav 
Många krav = 3 p 
Få krav = 1 p 

Summa* 

Transporter 5 0 1 6 
* Miljöaspekter som får fler än 6 p är betydande 
 
Zobel et al. (2004) har undersökt hur 40 svenska organisationer som är certifierade enligt ISO 
14001 går tillväga då de ska identifiera samt värdera sina miljöaspekter. Följande är exempel 
på bedömningskategorier som användes av de undersökta organisationerna (Zobel et al. 
2004). Vissa företag väljer att bedöma sina miljöaspekter i ett steg, dvs. de skiljer inte på 
värdering och prioritering på det sätt som görs i denna rapport. Detta är anledningen till att 
även affärsmässiga kategorier ingår i listan. 

• Mängd (exempelvis hur många viktenheter per år av ett avfallsslag som uppkommer) 
• Miljöpåverkans omfattning och allvarlighetsgrad 
• Klagomål/åsikter från utomstående intressenter 
• Begränsningar i miljötillstånd 
• Konsekvenser av att inte uppfylla lagar och andra krav 
• Tekniska/organisatoriska problem 
• Attityder hos och förslag från anställda 
• Sannolikhet för miljöpåverkan 
• Ekonomisk kostnad för att ändra miljöpåverkan 
• Kundattityder 
• Hur permanent miljöeffekterna och skadorna är 
• Konflikter med andra aktiviteter och processer 

 
För att denna typ av värdering ska fungera väl är det viktigt att det finns en beskrivning av 
vad som kännetecknar liten, mellanstor respektive stor miljöpåverkan. Företag använder 
många olika sätt för att avgöra storleken på miljöpåverkan. Exempelvis kan detta göras 
genom att antalet miljöhot eller nationella miljömål som påverkas av aspekten räknas 
och/eller att miljöpåverkans varaktighet anges. Hur väl metoden fungerar beror främst på hur 
mycket arbete som ligger bakom värderingen samt hur väl dokumenterad denna är (jämför 
avsnitt 8.1.1 ovan). Det är också viktigt (liksom för alla värderingsmetoder) att miljöaspekt-
erna är väl avgränsade så att det går att avgöra vilken miljöpåverkan som härrör från varje 
aspekt (Ammenberg 2004). 
 
8.1.3 IVL Svenska Miljöinstitutet 
IVL har utarbetat en metod för värdering och prioritering av miljöaspekter. Denna metod har 
använts både vid IVL:s interna miljöarbete och vid externa uppdrag (Zackrisson 2002). 
Tyvärr har ingen förstahandskälla hittats avseende detta, varför Zackrisson (2002), Zackrisson 
et al. (2004) och Ammenberg (2004), har använts som källor. Det måste dock påpekas att den 
information som ges i dessa källor är mycket kortfattad och att det ibland är svårt att tolka 
instruktionerna. Metoden har ändå inkluderats i rapporten på grund av att den skiljer sig något 
från de övriga metoder som beskrivs här. 
 
Den del av metoden som utgör värderingen kallas ”miljömässig bedömning” och implement-
eras i två steg. Först bedöms varje miljöaspekt (”naturvetenskaplig bedömning”) utifrån en 
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rad kategorier enligt exemplet i tabell 14 nedan.6 Innan dagens miljökvalitetsmål hade 
fastställts formulerade Naturvårdsverket de ”elva miljöhoten”. Dessa utgör bedömnings-
kategorierna i metoden nedan. Dessa miljöhot kan sägas vara mer användbara som mått på 
betydande miljöpåverkan än miljökvalitetsmålen då de utgår direkt från olika typer av 
miljöpåverkan (miljökvalitetsmålen däremot utgår ofta ifrån vilken typ av ekosystem det är 
som påverkas). Lägg märke till att tabellen liknar tabell 13 i avsnitt 8.1.2 ovan. De största 
skillnaderna är att fler bedömningskategorier har inkluderats nedan samt att lagar och andra 
krav inte poängsätts. 
 
Tabell 14: Exempel på ”naturvetenskaplig bedömning” (Källa: Zackrisson 2002). 
  A B C D E F G H I J K L M N 
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1 Resor tjänster 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 Ja 3 Normal 
2 Resor till och från arbetet 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 Ja 3 Normal 
3 Råd till kund 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 Ja 3 Onormal 
4       
5       

 
Varje miljöaspekt ges ett värde på en skala 0-3 som i exemplet ovan. I kolumnerna A-K 
innebär en nolla att miljöaspekten inte har någon påverkan alls på kategorin och en trea att 
den har en stor påverkan. Vid denna bedömning tas ingen hänsyn till aktuell mängd eller 
volym, dvs. exempelvis hur många tjänsteresor det handlar om. Istället rör det sig om en 
bedömning av huruvida tjänsteresor i sig utgör någon påverkan på det givna området. Den 
”mängdmässiga” storleken på miljöaspekten bedöms sedan separat i kolumn M, med en skala 
1-3. I kolumn L anges om miljöaspekten berörs av några lagkrav eller inte. Formuleringen 
”normala/onormala driftsförhållanden” i kolumn N syftar på huruvida den aktuella 
miljöaspekten är att betrakta som en normal konsekvens av den dagliga verksamheten eller 
inte. Alla poäng summeras sedan och miljöaspekterna får en rangordning utifrån hur 
allvarliga de är med avseende på de bedömningsfaktorer som har använts. Ammenberg (2004) 
påpekar att en möjlig version skulle vara att istället multiplicera med de poäng som anges i 
kolumnen för ”Storlek”, för att ge denna faktor en större betydelse. 
 
Värderingens andra steg består alltså av en parvis jämförelse av de olika miljöaspekterna. 
Samtliga miljöaspekter ställs upp i en tabell, som i nedanstående exempel (se tabell 15)7. 
Sedan jämförs varje miljöaspekt med övriga miljöaspekter i tur och ordning. I varje ruta 
skrivs en siffra enligt följande: 
 
 
 
                                                 
6 Detta exempel är hämtat från Zackrisson (2002) och bygger alltså inte på en egen bedömning av miljöaspekter-
na i fråga. 
7 Inte heller här grundar sig exemplet på en egen bedömning. 
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1. Miljöaspekt 1 är mycket mindre betydande än miljöaspekt 2. 
2. Miljöaspekt 1 är mindre betydande än miljöaspekt 2. 
3. Miljöaspekt 1 är lika betydande som miljöaspekt 2. 
4. Miljöaspekt 1 är mer betydande än miljöaspekt 2. 
5. Miljöaspekt 1 är mycket mer betydande än miljöaspekt 2. 

 
Tabell 15: Exempel på ”parvis jämförelse” (Källa: Zackrisson 2002). 
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Resor tjänste 0 4 2                         6
Resor till och från arbetet 2 0 2                         4
Råd till kund 4 4 0                         8
        0                       0
          0                     0
            0                   0
              0                 0
                0               0
                  0             0
                    0           0
                      0         0
                        0       0
                          0     0
                            0   0
                              0 0
 
Lämpligen fylls de gråmarkerade fälten i först. När detta är gjort kan tabellens vita fält lätt 
kompletteras. Om miljöaspekt 1 ansågs vara mer betydande än miljöaspekt 2 (vilket ger en 
fyra), så blir miljöaspekt 2 per automatik mindre betydande än miljöaspekt 1 (vilket ger en 
tvåa). 
 
En kommentar är att tabellen ovan kan vara något krånglig att läsa för den som inte är insatt i 
metodiken. Hur denna ska utläsas beskrivs inte i källorna. Av författaren till denna rapport 
tolkas dock arbetsgången på följande sätt (här exemplifierat med ”resor tjänste”): 

• Följ raden för ”resor tjänste” från vänster. 
• Den första kolumnen som då träffas på är ”resor tjänste”, vilken automatiskt erhåller 

en nolla då ingen jämförelse är nödvändig. 
• Nästa kolumn är ”resor till och från arbetet”. ”Resor tjänste” anses vara mer 

betydande än denna miljöaspekt, varför en fyra skrivs i rutan. 
• Nästa kolumn är ”råd till kund”. ”Resor tjänste” anses vara mindre betydande än 

denna miljöaspekt, varför en tvåa skrivs i rutan. 
• Lägg märke till att det endast är gråmarkerade rutor som ännu har poängsatts. 
• När samtliga miljöaspekter i kolumnerna har jämförts med ”Resor tjänste” summeras 

poängen i kolumnen ”Summa”. 
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• De vita rutorna i kolumnen ”Resor tjänste” kompletteras sedan med motsvarande 
poäng för de ”omvända jämförelserna” (enligt resonemang i stycket ovan), varefter 
nästa rads jämförelser inleds. 

• På detta sätt erhåller samtiga miljöaspekter en rangordning i kolumnen ”Summa”, 
vilken avgör vilka som är betydande. 

 
Därefter följer metodens prioriteringssteg (kallad ”affärsmässig bedömning”). Detta steg 
beskrivs inte närmre här, men i princip sammanställs en tabell som liknar tabell 14 ovan. 
Skillnaden är att de kategorier som denna gång används istället behandlar affärsmässiga 
kategorier, såsom ekonomisk kostnad för åtgärder och hur viktig miljöaspekten är för 
företagets anseende. Dessa poäng summeras på samma sätt som vid den naturvetenskapliga 
bedömningen. 
 
8.1.4 Metoder baserade på LCA-data 
De metoder som har beskrivits ovan kan sägas utgå ifrån verksamhetsutövarens perspektiv; 
istället för att exakt kvantifiera miljöpåverkan för samtliga miljöaspekter syftar de till att vara 
så användarvänliga som möjligt, utan att ge alltför stort avkall på precisionen i 
uppskattningarna. Det finns dock de värderingsmetoder som utgår helt eller delvis ifrån en 
mera exakt kvantifiering av miljöpåverkan – oftast utifrån olika typer av LCA-data 
(livscykelanalys). En sådan är EPS (Environmental Priority Strategies in product design), 
vilken bl.a. beskrivs av Zackrisson et al. (2004) och Zackrisson (2002). Denna metod har 
utvecklats av bl.a. IVL, Industriförbundet och Volvo och utgår ifrån att olika typer av 
miljöpåverkan summeras under en gemensam enhet, nämligen ELU (Environmental Load 
Unit). För varje enskild typ av resurs eller utsläpp finns ett specifikt ELU-tal beräknat, vilket 
kan användas till att beräkna miljöpåverkan till följd av aktiviteter som förbrukar dessa 
resurser eller ger upphov till utsläpp. ELU-talet är en indikation på hur stor påverkan som sker 
inom fem olika områden, närmare bestämt; hälsa, biologisk mångfald, biologisk produktions-
förmåga, resurser och estetiska värden. I tabell 16 nedan visas några exempel på ELU-tal. 
 
Tabell 16: Exempel på ELU-tal (Källa: Anpassad från Zackrisson 2002). 
Resursindex   
Energiresurser EPS-index Enhet 
Olja 0,5 ELU/kg 
Olja 0,044 ELU/kWh 
Kol 0,05 ELU/kg 
Kol 0,0066 ELU/kWh 
Markanvändning  
Skogsbruk 0,00055 ELU/m2 

Materialresurser  
Trä 0,04 ELU/kg 
Vatten 0,003 ELU/kg 
Aluminium (Al) 0,44 ELU/kg 
Koppar (Cu) 208 ELU/kg 
 
Det finns dock ett antal brister med EPS-systemet. En brist är att det saknas ELU-tal för 
många ämnen, vilket försvårar en fullständig sammanställning av ELU-tal. Exempelvis finns 
inga ELU-tal för avfall. Därtill inkluderar inte ELU utsläpp till följd av förädling av resurser, 
utan bara från själva utvinningen av dessa. Användningen av denna typ av viktningsindex 
förutsätter också en viss kunskap om uppbyggnad av index. En nackdel är därtill att den som 
utför värderingen inte måste sätta sig in i vilka typer av miljöpåverkan det egentligen rör sig 
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om (de olika miljöpåverkanskategorierna är ju inbakade i ELU-talen), vilket gör det svårt att 
kontrollera de resultat som EPS ger. All viktning innebär någon form av kvalitativ värdering 
av vad som ska ges stor respektive liten betydelse. Det är mycket svårt att få en inblick i vilka 
ställningstaganden det är som ligger bakom färdiga viktningsindex såsom ELU-tal. 
 
Dessa metoder kan också kompletteras med andra värderingssteg, såsom att vid sidan av 
kvantifieringen även utföra riskbedömningar baserade på uppskattningar av sannolikhet och 
konsekvens. Att identifiera lagar och andra krav är förstås ett nödvändigt steg att inkludera. 
 
Denna typ av metod är ovanlig i Sverige enligt Zobel et al. (2004). Av deras 40 undersökta 
organisationer så var det bara en som använde sig av LCA vid värderingen av miljöaspekterna 
och då var det inte i form av en specifik metod. Istället använde sig denna organisation av 
resultaten från tidigare utförda livscykelanalyser, för att identifiera var i exempelvis 
produktionsprocesserna som störst miljöpåverkan uppkom. 
 
8.1.5 Sammanfattande diskussion 
De värderingsmetoder som har beskrivits ovan har vissa fundamentala skillnader. Vissa av 
dem är mycket enkla till sin struktur (som de tabeller som diskuteras i avsnitt 8.1.2). Dessa 
metoder kan sägas vara utarbetade för att vara så användarvänliga som möjligt, utan att för 
den sakens skull göra ett alltför stort avkall på värderingens precision. Sedan finns det de 
metoder som inriktar sig på att så långt som möjligt kvantifiera miljöpåverkan i ”exakta” 
termer (såsom de LCA-baserade metoderna i avsnitt 8.1.4). Dessa metoder kräver dock 
mycket kunskap, både i genomförandet av metoden och då resultaten ska tolkas. Det är inte 
heller säkert att dessa metoder ger vetenskapligt riktiga resultat, då det finns ett antal brister 
med dem som nämnts ovan. 
 
Vart läggs då tyngdpunkten med de olika metoderna? Med den typ av metod som exemp-
lifierats med Ammenberg (2004) i avsnitt 8.1.2 är det upp till användaren, dvs. organisationen 
i fråga, att avgöra vart tyngdpunkten ska läggas. Det går att värdera miljöpåverkan, lagkrav 
och så vidare olika högt genom att t.ex. ändra poängsättningen eller antalet bedömnings-
kategorier. Detta är förmodligen en fördel då det finns många olika typer av organisationer 
som jobbar med miljöledningssystem idag. Dessa har delvis olika typer av miljöaspekter och 
därmed olika behov vid värderingen av dessa. 
 
IVL:s metod består av fler steg, varav det första som nämnts liknar de tabeller som beskrivits 
ovan. IVL lägger dock större vikt vid ren miljöpåverkan genom att denna har delats upp på 
fler bedömningskategorier. Det är också endast miljöpåverkanskategorierna (och kategorin 
”Storlek”) som poängsätts i denna metod. Det anges huruvida det finns lagkrav som påverkar 
miljöaspekten samt om denna beror på onormala eller normala driftsförhållanden. Då 
metoden utgår ifrån att miljöaspekterna rangordnas efter vilken poängsumma de erhåller så är 
det dock oklart exakt hur dessa faktorer vägs in. Möjligen är därtill antalet miljöpåverkans-
kategorier onödigt stort, vilket komplicerar metoden något jämfört med nyttan som fås ut av 
den. Vissa av IVL:s kategorier överlappar även delvis varandra (t.ex. påverkar ju både 
försurning, övergödning och markanvändning den biologiska mångfalden). Med tanke på att 
det är fullt möjligt att summera poängen i det första steget (den ”naturvetenskapliga 
bedömningen”) och redan där erhålla en rangordning av miljöaspekterna så är det därtill något 
oklart exakt vilken funktion den parvisa jämförelsen egentligen har. Då den utgår ifrån den 
information som har sammanställts i det första steget så tycks den snarast fungera som ett 
kontrollsteg, som bör ge upphov till samma rangordning som tidigare. Det är förstås fullt 
möjligt att använda sig av denna metodik utan att först sammanställa information i tabellform 
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(dvs. den parvisa jämförelsen får utgöra hela värderingsmetoden). Risken tycks dock vara 
påtaglig för att en sådan värdering kan bli alltför godtycklig och bero mycket på vem det är 
som utför den. Den parvisa jämförelsen i sig fastställer ju inte några bestämda kriterier för vad 
som karaktäriserar en betydande miljöaspekt. 
 
Hos de metoder som baseras på LCA-data läggs tyngdpunkten på att kvantifiera miljö-
påverkan. Detta ställer till problem med tanke på att det inte är för alla typer av miljöaspekter 
som detta kan göras. Därför tenderar dessa metoder att värdera miljöaspekter som ger upphov 
till kvantifierbar direkt miljöpåverkan – såsom ”Utsläpp till luft” eller ”Utsläpp till vatten” – 
högre. Lagar och andra krav poängsätts inte heller med dessa metoder utan får helt enkelt 
bedömas utanför själva metoden. 
 
 
8.2 Vald värderingsmetod 
 
8.2.1 Om valet av metod 
Vid bedömningen av Lövängsverkets miljöaspekter har en metod som liknar den som 
beskrivs i avsnitt 8.1.2 ovan använts. Denna metod har valts då den är relativt enkel till sin 
struktur samt som tidigare nämnts lätt kan anpassas efter de varierande behoven hos olika 
typer av organisationer. I Lövängsverkets fall kan exempelvis i stort sett all miljöpåverkan 
sägas uppkomma i produktionsfasen. Påverkan från själva produkten i användningsskedet är 
försumbar och behöver därför inte beröras vid bedömningen. Vid framtida värderingar kan 
förstås metoden lätt ändras eller kompletteras med ytterligare kriterier om detta anses 
nödvändigt. 
 
8.2.2 Beskrivning av vald metod 
Den valda värderingsmetoden visas i tabell 17. Denna tabell ser i stort sett ut som den i tabell 
13 ovan som är hämtad från Ammenberg (2004). Dock har ”Lagar och andra krav” samman-
fattats under en kolumn istället för två med tanke på att Lövängsverket har mycket få krav på 
sig från utomstående intressenter, varför detta kriterium har ansetts vara onödigt som en egen 
kolumn. 
 
Tabell 17: Vald värderingsmetod. 
Miljöaspekt Miljöpåverkan 

(M) 
(1-3 p) 

Sannolikhet 
(S) 
(1-3 p) 

Lagar och andra 
krav (L) 
(0-5 p) 

Summa* 
(M*S + L) 

Miljöaspekt 1     
Miljöaspekt 2     
* Miljöaspekter som får 9 p eller mer är betydande. 
 
Den ”mängdmässiga” bedömningsfaktorn, dvs. hur stor mängd eller volym det rör sig om 
(dvs. det som i IVL:s metod benämns ”Storlek”) vägs in i kategorin ”Miljöpåverkan” i 
tabellen. Denna bedömningsfaktor har fått en relativt stor betydelse då t.ex. mängden material 
som används oftast har en direkt inverkan på hur stor miljöpåverkan som sker. Utöver detta 
har följande saker vägts in i denna kolumn (skala 1-3): 

• Hur många olika typer av miljöpåverkan som miljöaspekten ger upphov till. 
• Hur allvarliga dessa typer av miljöpåverkan är: Rör det sig t.ex. om global, regional 

eller lokal påverkan? Hur permanenta är effekterna av miljöpåverkan? 
Om en miljöaspekt exempelvis har en stor mängdmässig storlek och samtidigt ger upphov till 
allvarlig miljöpåverkan så har denna miljöaspekt automatiskt fått en trea i kategorin 
miljöpåverkan. Om den har en stor mängdmässig storlek, men en mindre farlig miljöpåverkan 
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så får den däremot en tvåa (se också resonemangen i avsnitt 9.3). Det måste dock påpekas att 
vissa av miljöaspekterna skiljer sig mycket från varandra vilket försvårar bedömningen av 
miljöpåverkan (exempelvis måste helt olika ställningstaganden göras för kemiska produkter 
jämfört med utsläpp till luft). Därtill bör nämnas att miljöpåverkan för varje miljöaspekt har 
jämförts med den från Lövängsverkets övriga miljöaspekter för att ge en så relevant 
rangordning av miljöaspekterna som möjligt. 
 
I kolumnen ”Sannolikhet” bedöms sedan sannolikheten för att miljöpåverkan ska uppstå. 
Uppstår denna kontinuerligt, till följd av normala driftsförhållanden, eller endast vid onormala 
förhållanden? Hur stor är i så fall sannolikheten för sådana onormala förhållanden? Sanno-
likheten bedöms på en skala 1-3, där 1 betecknar en liten sannolikhet och 3 en stor sådan. 
 
Vid bedömningen av ”Lagar och andra krav” tas hänsyn till om det finns några lagar, 
riktlinjer eller andra krav som påverkar miljöaspekten i fråga. Beroende på hur strikta samt 
hur många dessa krav är har miljöaspekterna ordnats på en skala av 1-5 där en femma avser 
stränga krav. Även villkor i verksamhetens tillstånd vägs in vid denna bedömning. Värt att 
nämna är att de miljöaspekter som påverkas av strikta begränsningar i verksamhetens tillstånd 
automatiskt har fått en femma i denna kolumn. Om en miljöaspekt påverkas av något 
tillståndsvillkor som är uttryckt mer som en riktlinje än ett krav så har denna miljöaspekt fått 
en trea (såvida det inte finns andra mer tvingande lagar som påverkar miljöaspekten). Ingen 
bedömning har i denna kolumn gjorts av huruvida det finns risk för att lagar och andra krav 
kommer att överskridas eller inte. 
 
Poängen summeras enligt formeln: M * S + L. Alltså multipliceras poängen för miljöpåverkan 
och sannolikhet med varandra, varefter poängen för lagar och andra krav adderas för att ge en 
slutlig summa. På så sätt kan M*S ses som en riskbedömning8 avseende miljöpåverkan. Lägg 
märke till att miljöpåverkan har fått en något högre prioritet här, än i Ammenbergs (2004) 
exempel. 
 
Poänggränsen för vilka miljöaspekter som är betydande har satts till 9 p. I och med att 
poängen för miljöpåverkan och sannolikhet multipliceras med varandra uppstår en viss 
samling kring låga till mellanhöga poäng (det krävs både en stor miljöpåverkan och en hög 
sannolikhet för riktigt höga poäng). Maxpoängen med metoden är 14 p, varför 9 p har ansetts 
vara en rimlig nivå för poänggränsen. Då värderingen genomfördes (se nedan) gav också 
denna poänggräns upphov till ett lagom stort antal betydande miljöaspekter, vilket är en viktig 
egenskap då det är svårt att samtidigt undersöka och arbeta med ett alltför stort antal 
miljöaspekter. Det är viktigt att påpeka att detta inte nödvändigtvis behöver vara en fast satt 
poänggräns utan att det i framtiden är upp till SVV att avgöra om de vill behålla denna gräns 
eller justera den. 

                                                 
8 Risk definieras som konsekvens multiplicerat med sannolikhet. 
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9 Värdering av Lövängsverkets miljöaspekter 
 
9.1 Inkluderade miljöaspekter 
I princip alla de av Lövängsverkets miljöaspekter som beskrevs i kapitel 7 har inkluderats i 
värderingen. Dock finns det som tidigare nämnts ett behov av att kartlägga vissa aktiviteter 
för att dessa ska kunna inkluderas och värderas som miljöaspekter. Detta gäller främst 
förbrukning av materialresurser (såsom byggmaterial och annat) och de entreprenörer som 
hyrs in (såsom byggarbetare och underhållsarbetare av olika slag). Dessa har inkluderats i 
tabell 18 nedan, men är gråmarkerade då ingen värdering av dem har kunnat utföras. 
 
För övrigt bör nämnas att ”Utsläpp till luft från oljepannorna” har delats upp på två 
miljöaspekter beroende på om det är Eo3 (P1 och P2) eller Eo1 (mestadels ångpannan) som 
eldas. Förutom detta har miljöaspekterna avgränsats enligt avsnittsindelningen i kapitel 7. Det 
är förvisso möjligt att dela upp vissa av miljöaspekterna i flera aspekter, exempelvis 
avfallshantering och kemiska produkter. Detta har dock inte ansetts vara nödvändigt för denna 
värdering. Det är upp till SVV att avgöra om de vill dela upp i fler miljöaspekter i framtiden 
eller inte. 
 
 
9.2 Utförd värdering 
I tabell 18 nedan visas värderingen av de olika miljöaspekterna. Dessa är ännu inte rangordn-
ade i tabellen, utan kommer i samma ordning som i kapitel 7. Se avsnitt 9.3 nedan för en 
genomgång av de ställningstaganden som har gjorts under värderingen. 
 
Valet av värderingsmetod har motiverats i kapitel 8 och kommer därför inte att beröras i detalj 
här. Det är dock viktigt att än en gång påpeka att förändringar har skett eller är under 
införande vad gäller miljöaspekterna ”Utsläpp till vatten” och ”Kemiska produkter; 
hantering”. Värderingen bör alltså ses över efter att dessa förändringar har vägts in. 
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Tabell 18: Sammanställning av utförd värdering. 
Miljöaspekt Miljöpåverkan 

(M) 
(1-3 p) 

Sannolikhet 
(S) 
(1-3 p) 

Lagar och 
andra krav (L) 
(0-5 p) 

Summa 
(M*S + L) 

Utsläpp till luft; från 
flis 

3 3 5 14 

Utsläpp till luft; från 
Eo3 

1 1 5 6 

Utsläpp till luft; från 
Eo1 

1 2 5 7 

Utsläpp till vatten 2 3 5 11 
Utsläpp till mark 
och grundvatten 

1 1 3 4 

Kemiska produkter; 
förvaring 

2 2 5 9 

Kemiska produkter; 
hantering 

3 2 5 11 

Kemiska produkter; 
nyinköp 

1 1 3 4 

Energiförbrukning* 2 3 1 7 
Vattenförbrukning 1 3 3 6 
Förbrukning av 
materialresurser 

    

Avfallshantering; 
farligt avfall 

2 2 5 9 

Avfallshantering; 
övrigt avfall 

2 2 5 9 

Buller 1 1 5 6 
Damm och lukt 1 1 3 4 
Lokalisering 1 2 1 3 
Godstransporter 3 3 0 9 
Entreprenörer     
Persontransporter; 
tjänsteresor 

1 3 0 3 

Persontransporter; 
till och från arbetet 

1 3 0 3 

* Det är alltså den energi som förbrukas vid anläggningen som avses här, inte den som 
produceras. Se även avsnitt 7.5.1. 
 
 
9.3 Kommentarer till värdering 
För att göra det enklare att förstå hur poängen i tabellen ovan har satts följer här ett antal 
kommentarer angående detta. Det har bedömts vara viktigt att gå igenom de ställnings-
taganden som har gjorts vid värderingen av samtliga miljöaspekter för att ge en så stor inblick 
i värderingen som möjligt. Tyvärr medför detta att detta avsnitt innehåller många 
upprepningar beträffande resonemang. Se även avsnitt 8.2.2 ovan för en generell genomgång 
av vad som har vägts in vid bedömningen. 
 
Miljöaspekten ”Utsläpp till luft; från flis” ger upphov till merparten av verksamhetens utsläpp 
till luft, vilka utgör en stor del av verksamhetens miljöpåverkan. Dessa utsläpp ger upphov till 
en rad olika typer av miljöpåverkan av olika allvarlighetsgrad (bl.a. försurning och övergödn-
ing). Miljöaspekten har därför fått en trea avseende miljöpåverkan. Denna miljöaspekt är 
därtill en följd av normala driftsförhållanden och har därför fått en trea även i sannolikhet. 
Utsläpp till luft från flispannorna regleras av ett flertal villkor i gällande tillstånd och har 
därför fått en femma i kolumnen ”Lagar och andra krav”. 
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Miljöaspekterna ”Utsläpp till luft; från Eo3” och ”Utsläpp till luft; från Eo1” är mängdmässigt 
små (endast ca 2 % av den energi som framställs vid anläggningen har som nämnts fossilt 
ursprung). Därför har de fått ettor avseende miljöpåverkan, även om förbränning av olja 
förstås ger upphov till miljöpåverkan i form av växthuseffekt, övergödning och försurning. 
”Utsläpp till luft; från Eo3” har en mycket låg sannolikhet då denna miljöaspekt endast 
uppkommer då flispannorna har driftsuppehåll. Av denna anledning får denna miljöaspekt en 
etta även i denna kolumn. Sannolikheten för ”Utsläpp till luft; från Eo1” är något högre i och 
med att ångpannan kräver Eo1 och har därför satts till en tvåa. Båda dessa aspekter berörs i 
direkta ordalag i anläggningens tillstånd, vilket ger dem femmor i kolumnen lagar och andra 
krav. 
 
Miljöaspekten ”Utsläpp till vatten” ger upphov till en rad vattenutsläpp. Mängdmässigt är 
denna miljöaspekt relativt stor i och med att driften kontinuerligt ger upphov till förorenat 
kondensat, vilket inte alltid renas i tillräcklig grad av vattenreningsanläggningen. Dock leds 
vattnet till det kommunala avloppsreningsverket för ytterligare rening, vilket kan sägas ha en 
mildrande effekt på miljöpåverkan. Därför har denna miljöaspekt fått en tvåa i denna kolumn. 
Sannolikheten har satts till en trea. I likhet med miljöaspekterna ovan begränsas utsläpp till 
vatten i gällande tillstånd och får en femma i kolumnen lagar och andra krav. 
 
”Utsläpp till mark och grundvatten” är en miljöaspekt som innehåller stora osäkerheter. 
Informationen avseende denna miljöaspekt är ytterst knapphändig. Det anses dock finnas en 
viss risk för att t.ex. haverier av utrustning samt spill på verksamhetsområdet av kemikalier 
som inte tas upp av oljeavskiljaren skulle kunna medföra utsläpp av denna typ. Dessa utsläpp 
måste dock anses vara mycket små, både vad gäller miljöpåverkan och sannolikhet och har 
därför fått ettor i dessa kolumner.9 Denna miljöaspekt berörs endast indirekt i gällande 
tillstånd (i och med att förvaringen av kemikalier regleras). Dock faller den under 
hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. Dessutom skulle ett eventuellt utsläpp av detta slag 
kunna påverka det närliggande Skåningstorpskärret (se avsnitt 7.9). En rad lagar och krav 
finns som indirekt påverkar denna miljöaspekt, bl.a. hänsynsreglerna och lagar som reglerar 
kemiska produkter. Om ett större utsläpp till mark skulle ske kan bolaget även bli skyldiga att 
sanera i ett framtidsperspektiv. Miljöaspekten har fått en trea i denna kolumn. 
 
Förvaringen av kemiska produkter anses i stort fungera väl vid anläggningen. Dock tror 
författaren att vissa förbättringar ändå är möjliga på detta område. Miljöaspekten ”Kemiska 
produkter; förvaring” har därför fått en tvåa i fältet miljöpåverkan. Kemikalier måste alltid 
förvaras på anläggningen, vilket talar för en hög sannolikhetspoäng. Dock anses inte 
sannolikheten för att förvaringen ger upphov till negativ påverkan vara lika hög, varför en 
tvåa har satts avseende detta. Förvaring av kemiska produkter berörs direkt i gällande 
tillstånd, vilket ger en femma för lagar och andra krav. Därtill finns det en rad andra 
lagbestämmelser som berör kemiska produkter, bl.a. miljöbalkens hänsynsregler. 
 
Det finns mycket som borde förbättras för att en bättre kontroll av miljöaspekten ”Kemiska 
produkter; hantering” ska kunna uppnås10. Bland annat behöver säkerhetsdatablad uppdateras 
för många kemikalier. Denna miljöaspekt har fått en trea i kolumnen miljöpåverkan. 
Sannolikheten för negativ påverkan på grund av detta anses vara ungefär lika stor som för 
                                                 
9 Huruvida det uppkommer utsläpp till mark till följd av eventuella föroreningar i det kondensat som flygaskan 
blöts ned med har inte kunnat bedömas inom ramen för denna miljöutredning. 
10 Ett nytt kemikaliehanteringssystem är som nämnts under införande, men detta har inte kunnat bedömas under 
denna värdering. 
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”Kemiska produkter; förvaring”, vilket ger en tvåa. Miljöaspekten har fått en femma i 
kolumnen lagar och andra krav (se resonemang för ”Kemiska produkter; förvaring”). 
 
Miljöaspekten ”Kemiska produkter; nyinköp” måste anses vara liten mängdmässigt då mycket 
få nyinköp av kemikalier sker till anläggningen. Av samma anledning är sannolikheten liten, 
vilket ger ettor i båda dessa kolumner. Nyinköp av kemiska produkter berörs i lagkrav (bl.a. 
genom produktvalsprincipen i miljöbalkens andra kapitel). Därtill påverkar Kemikalie-
inspektionens begränsningsdatabas. Denna miljöaspekt har fått en trea i denna kolumn. 
 
Miljöaspekten ”Energiförbrukning” bedöms ge upphov till medelstor miljöpåverkan, vilket 
ger en tvåa i denna kolumn. ”Vattenförbrukning” kan tyckas vara ungefär lika mängdmässigt 
stor vid en första anblick. Dock finns det en rad processer vid anläggningen som syftar till att 
återanvända förbrukat vatten på olika sätt och därigenom hålla nere förbrukningen av 
renvatten. Därför har denna miljöaspekt fått en etta i denna kolumn. Båda miljöaspekterna 
följer av normal drift och har fått sannolikheten tre. ”Vattenförbrukning” berörs i gällande 
tillstånd där det står att vatten ska återanvändas i så hög grad som möjligt. Detta ger en trea i 
kolumnen lagar och andra krav. ”Energiförbrukning” berörs inte av några direkta krav i 
gällande tillstånd, utan enbart i vissa lagkrav som inte är tvingande, och har därför fått en etta 
i denna kolumn. 
 
”Avfallshantering; farligt avfall” är en miljöaspekt som potentiellt kan ge upphov till stora 
negativa effekter om avfallet hanteras på ett felaktigt sätt. Dock anses hanteringen av det 
farliga avfallet på Lövängsverket vara fullt godtagbar, varför en tvåa har satts i denna kolumn. 
Miljöaspekten ”Avfallshantering; övrigt avfall” kan inte ge upphov till lika akut giftiga 
effekter som det farliga avfallet. Dock finns det som nämnts vissa brister med källsorteringen 
på Lövängsverket, varför även denna miljöaspekt har fått en tvåa. Både farligt och övrigt 
avfall uppkommer kontinuerligt på anläggningen, varför de har erhållit treor i sannolikhet. 
Det finns också många lagar och andra krav som berör avfall och båda miljöaspekterna får 
därför femmor även i denna kolumn. Avfallshanteringen berörs även i gällande tillstånd. 
 
Miljöaspekterna ”Buller” samt ”Damm och lukt” är båda mängdmässigt små och har fått ettor 
i kolumnen miljöpåverkan. Även sannolikheten för att dessa miljöaspekter ska medföra 
betydande miljöpåverkan är liten, vilket ger ettor även i denna kolumn. ”Buller” berörs i 
direkta ordalag i det gällande tillståndet (där högsta tillåtna ljudnivåer ges) och har därför fått 
en femma i kolumnen lagar och andra krav. ”Damm och lukt” berörs kortfattat i tillståndet och 
har fått en trea i denna kolumn. 
 
Lövängsverket ligger i närheten av Kärnsjukhuset runt vilket många människor dagligen rör 
sig. Bland annat på grund av detta finns det en viss risk att miljöaspekten ”Lokalisering” kan 
ge upphov till negativa effekter. Både den mängdmässiga storleken på och sannolikheten för 
dessa måste dock anses vara små, varför ettor har satts både i kolumnen för miljöpåverkan 
och för sannolikhet. Det finns bestämmelser i svensk lag som berör lokalisering av 
verksamheter. Dock är det ingen av dessa som kan påverka en anläggning som har varit 
lokaliserad till en fastighet så länge som Lövängsverket har varit, varför en nolla har satts för 
lagar och andra krav. 
 
Utsläppen till luft från miljöaspekten ”Godstransporter” har under denna utredning 
uppskattats (se kapitel 7). Det framkom då att utsläppen av NOX och fossilt CO2 var mindre 
än motsvarande utsläpp till luft från miljöaspekterna ”Utsläpp till luft; från flis”, ”Utsläpp till 
luft; från Eo3” och ”Utsläpp till luft; från Eo1”. Dock anses utsläppen från godstransporterna 
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ändå vara av betydande storlek, varför en trea har satts i kolumnen för miljöpåverkan. Att 
SVV inte tidigare har arbetat med denna miljöaspekt talar också för att det kan finnas mycket 
som går att förbättra. Även sannolikheten för denna miljöaspekt är hög (trea). Inga tvingande 
lagkrav finns för att hålla nere denna typ av utsläpp, vilket ger en nolla i kolumnen lagar och 
andra krav. 
 
”Persontransporter; tjänsteresor” och ”Persontransporter; till och från arbetet” är båda 
mängdmässigt mycket små (vilket ger ettor i miljöpåverkan), även om sannolikheten för dem 
är stor (treor). Inte heller för dessa typer av transporter finns det några tvingande lagkrav. 
Nollor sätts alltså i kolumnen lagar och andra krav. 
 
 
9.4 Betydande miljöaspekter 
Utifrån ovan sammanställda värdering kan alltså följande miljöaspekter anses vara betydande: 

• Utsläpp till luft; från flis (14 p) 
• Utsläpp till vatten (11 p) 
• Kemiska produkter; hantering (11 p) 
• Kemiska produkter; förvaring (9 p) 
• Avfallshantering; farligt avfall (9 p) 
• Avfallshantering; övrigt avfall (9 p) 
• Godstransporter (9 p) 

 
 
9.5 Avslutande kommentarer 
Att identifiera och bedöma miljöaspekter är en mycket viktig del av att införa ett 
miljöledningssystem. Det krävs dock att en rad andra aspekter samspelar för att miljöarbetet 
ska fungera på ett bra sätt. Angående detta har följande kommentarer sammanställts. 
 
Det har under denna miljöutredning framkommit att det finns vissa brister vad gäller 
rapportering av avvikelser vid anläggningen. Detta är en viktig punkt att arbeta med att 
förbättra i och med att miljöledningssystemet införs. ISO 14001 talar mycket om olika 
dokument och rutiner som bör skrivas både i planeringsfasen och i senare skeden. Det är 
förstås upp till SVV att avgöra till vilken grad dessa rekommendationer ska följas. En 
observation är dock att det nog är nödvändigt att införa en mer noggrann dokumentation 
avseende avvikelser. Bland annat har det under denna utredning varit tidskrävande att avgöra 
hur många överskridanden som har skett beträffande utsläpp till vatten. Analyser har 
nämligen utförts för att kontrollera halterna av föroreningar i kondensvattnet även då ingen 
sammanhängande driftsperiod av minst tre dagar har inträffat (som tidigare nämnts behöver 
då inga analyser utföras enligt kontrollprogrammet). Eventuella höga halter som då mätts upp 
innebär alltså inga överskridanden, men då alla analysresultat sätts in i samma pärm har det 
varit problematiskt att hålla isär vilka analyser som innebär överskridanden. Detta och 
liknande saker kan ställa till det vid det framtida miljöarbetet, men bör vara relativt lätta att 
åtgärda. 
 
Det har också visat sig att instruktionerna i kontrollprogrammet inte följs exakt med avseende 
på vilka utsläpp som mäts vid de periodiska mätningarna respektive de periodiska besiktn-
ingarna. Trenden har varit att mäta halterna av fler föroreningar än vad som anges vara 
nödvändigt enligt kontrollprogrammet. Det hade förstås varit betydligt värre om för få 
föroreningshalter hade kontrollerats. En observation är dock att det, även om det är bra att 
utföra kontroller, också är viktigt att bedöma vilka insatser inom miljöområdet som är av 
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störst betydelse. På så sätt kan det engagemang som onekligen finns för miljöarbetet 
konserveras till att utföra de åtgärder som är viktigast och vilka kan leda till ständiga 
förbättringar. 
 
I övrigt har ett antal observationer gjorts under utredningen. Dessa har tidigare nämnts i 
kapitel 7 och vissa av dem står utanför värderingen av miljöaspekterna. 

• Avsnitt 7.1.1: Att det är lättare att hålla villkoren för panna 4 har lett till att det oftare 
eldas i denna panna under sommarhalvåret, trots att den ger upphov till högre utsläpp. 
Ur verksamhetsutövarens perspektiv är förstås det viktigaste att villkoren uppfylls så 
väl som möjligt, men i ett framtidsperspektiv bör kanske andra mer långsiktiga 
åtgärder undersökas så att detta förfarande kan undvikas. 

• Avsnitt 7.5.3: Materialresurser – exempelvis byggnadsmaterial och papper – vägs inte 
då de levereras till anläggningen, utan endast som avfall. I ett framtidsperspektiv vore 
det bra att kvantifiera även dessa resurser. På så sätt kan arbetet med att minimera 
resursförbrukningen på ett mer konkret sätt föras framåt. 

• Avsnitt 7.6.1: Inför upphämtning ställs det farliga avfallet i pallar utanför gallerdurk-
invallningen för att förenkla för transportören då denna ska hämta. I och med att 
personalen inte vet exakt när hämtningen kommer att ske så kan det hända att avfallet 
får stå så i upp till några veckors tid i väntan på upphämtning. Möjligen skulle detta 
kunna göras på ett mer effektivt sätt, så att tiden utanför invallningen minimeras. 

• Avsnitt 7.6.2: Enligt information från anställda källsorteras en del av det kopierings-
papper som förbrukas, men en del slängs även osorterat. Det finns alltså utrymme för 
förbättringar vad gäller detta. 

• Avsnitt 7.6.2: Det slam som uppkommer vid anläggningen deponeras i dagsläget. Med 
tanke på deponeringsförbudet för organiskt material bör andra sluthanteringsalternativ 
i framtiden undersökas. 

• Avsnitt 7.10.2: En kartläggning av vilka entreprenörer som hyrs in och i vilken 
omfattning detta sker är nödvändig om detta ska kunna behandlas som en miljöaspekt 
i framtiden. 

 
Dessa kommentarer står definitionsmässig utanför syftet med detta examensarbete då de 
behandlar förbättringspotential och det är helt upp till SVV att avgöra om dessa saker ska 
undersökas ytterligare eller inte. 
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10 Diskussion 
Som tidigare nämnts är det upp till varje organisation eller företag att välja hur 
miljöaspekterna ska klassificeras samt hur de ska avgränsas. I denna miljöutredning har 
endast det som Ammenberg (2004) benämner hårda miljöaspekter (se kapitel 2) inkluderats 
som miljöaspekter. Mjuka (organisatoriska) aspekter klassas däremot inte som miljöaspekter i 
denna rapport främst på grund av att detta anses ha potential att göra värderingen onödigt 
komplicerad. Det är dock viktigt att inte glömma bort dessa aspekter då de starkt kan påverka 
hur väl arbetet med de övriga miljöaspekterna går framåt. I denna rapport har vissa 
organisatoriska aspekter diskuterats kort, bl.a. i avsnitt 9.5 ovan. 
 
Att värdera miljöaspekter är onekligen en ofta problematisk process. Det uppges den vara i 
flertalet av källorna som har använts under utredningen och det har den även upplevts vara 
under denna utredning. Trots att miljöaspekterna under miljöutredningen avgränsades för att 
förenkla värderingen i så stor mån som möjligt kvarstod flera svårigheter då värderingen 
skulle utföras. 
 
Det är svårt att dra några egentliga slutsatser om resultatet från värderingen annat än utifrån 
den övergripande känsla som författaren under miljöutredningens gång har byggt upp 
avseende vad som kan tänkas ge upphov till betydande miljöpåverkan på Lövängsverket. 
Enligt denna känsla är ”Utsläpp till luft; från flis” och ”Utsläpp till vatten”, vilka har hamnat 
högst upp på listan över betydande miljöaspekter, klara källor till direkta utsläpp. På samma 
sätt anses det vara rimligt att exempelvis ”Utsläpp till luft; från Eo3”, ”Utsläpp till luft; från 
Eo1”, ”Buller”, ”Lokalisering”, ”Persontransporter; tjänsteresor” och ”Persontransporter; till 
och från arbetet” har hamnat långt ner på listan. För de miljöaspekter som har erhållit en 
medelhög poängsumma är det dock något svårare att dra några sådana slutsatser (vilket 
kanske i sig kan tyda på att de bör placeras någonstans i mitten av listan). 
 
Angående litteraturstudien i kapitel 8 kan sägas att även om beskrivningar av värderings-
metoder utgör en mycket liten del av den litteratur som finns om miljöledningssystem i dags-
läget, så finns det trots allt ett litet antal metoder som återkommer i litteraturen. Det kanske är 
svårt att ta fram en universell värderingsmetod, med tanke på att det finns så många olika 
typer av organisationer som använder sig av miljöledningssystem. Uppenbarligen finns det 
dock forskare och författare som har idéer om vad som utmärker en bra värderingsmetod. De 
få texter som dessa har sammanställt angående detta inriktar sig dock oftast på en specifik 
metod. Det vore önskvärt om någon kunde sammanställa någon form av översiktlig 
vägledning för hur företagen bäst kan ta fram/välja en egen värderingsmetod. I en sådan 
vägledning skulle exempelvis de metoder som har diskuterats i kapitel 8 kunna inkluderas för 
att ge verksamhetsutövaren en uppfattning om de olika metoder som finns att tillgå. Det är 
kanske något förvånande att en sådan vägledning inte redan existerar. 
 
En kommentar är att det på sätt och vis kan vara positivt att inte ha några förbestämda 
värderingsmetoder. Om ingen bestämd metod finns tvingas personer inom varje organisation 
att tänka igenom hur de ska utvärdera sin miljöpåverkan och själva utarbeta en metod 
specifikt för den egna organisationen (om inte en inhyrd konsult används för att utarbeta en 
metod). Detta kan medföra att de blir bättre insatta i hur metoden fungerar och därmed kan 
utföra en bättre värdering i framtiden. Det kan också göra de anställda mer engagerade i 
miljöarbetet om de känner att de har bidragit med något. En förutsättning är dock att de 
personer som tar fram metoden har en tillräcklig kunskap för att utföra detta arbete. 
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2006b, månadsrapporter avseende CO och NOx för panna 4 
2006c, excelfil ”Elförbrukning 2006” 
2006d, excelfil ”Vattenförbrukning 2006” 
2006e, excelfil ”Levererad och förbrukad olja 2006” 
2007a, månadsrapporter avseende CO och NOx för panna 3 
2007b, månadsrapporter avseende CO och NOx för panna 4 
2007c, excelfil ”Elförbrukning 2007” 
2007d, excelfil ”Vattenförbrukning 2007” 
2007e, excelfil ”Levererad och förbrukad olja 2007” 
2008a, muntlig kommunikation september - december 2008 
2008b, månadsrapporter avseende CO och NOx för panna 3 
2008c, månadsrapporter avseende CO och NOx för panna 4 
2008d, excelfil ”Elförbrukning 2008” 
2008e, excelfil ”Vattenförbrukning 2008” 
2008f, excelfil ”Levererad och förbrukad olja 2008” 
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Karlsson Maria, marknad och försäljning, Skövde Värmeverk AB, tele arbete 0500-49 95 33, 
e-post maria.g.karlsson@skovde.se 

2008, muntlig kommunikation september - december 2008 
 
Tiveljung Henrik, underhållsingenjör, Skövde Värmeverk AB, tele arbete 0500-49 95 38, 
henrik.tiveljung@skovde.se 

2008, muntlig kommunikation november 2008 
 
 
Lagstiftning 
Svensk författningssamling (SFS) 

SFS 1993:1268; Förordning (1993:1268) om spillolja 
SFS 1998:808; Miljöbalken 
SFS 1998:811; Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 
SFS 1998:899; Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 1998:946; Förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle 
SFS 2001:512; Förordningen (2001:512) om deponering av avfall 
SFS 2001:1063; Avfallsförordningen 

 
92/43/EEG, "Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter" (det s.k. habitatdirektivet), tillgängligt via Internet (2008-12-17): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:SV:HTML 
 
761/2001/EG, ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 
761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens 
miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS)”, tillgänglig via Internet (2008-12-29): 
http://www.emas.se/doc/s_emas761-01.pdf  
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Bilaga A: Anläggningens särskilda villkor 
 
Nedan följer de särskilda villkor som följer av verksamhetens gällande tillstånd. Villkoren i 
tillståndet har ändrats vid två tillfällen genom kompletterande beslut. Om inte annat anges 
nedan så kommer villkoren av Länsstyrelsens beslut daterat 1999-12-03. 
 
Beslut 
Miljöprövningsdelegationen lämnar Västra Götalandsregionen tillstånd enligt 
miljöskyddslagen till befintlig och utökad verksamhet vid värmeverket vid Kärnsjukhuset i 
inom fastigheten Lövängen 2 i Skövde, Skövde kommun. Tillståndet omfattar drift av två 
biobränslepannor på vardera 22,5 MW tillförd effekt med varsin anläggning för 
rökgaskondensering på vardera 6 MW samt två oljepannor med vardera 45 MW tillförd 
effekt. 
 
1. Om inte annat framgår av nedanstående villkor skall verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 
ärendet. 
 
Biobränsleeldning 
2. Den sammanlagda bränsletillförseln får per år högst vara 260 GWh (ca 300 000 m3s) 
biobränslen och 20 GWh (2000 m3) olja. Med biobränsle avses skogsflis, sågverksavfall 
(träflis, bark, sågspån o likn), energiskog och träavfall (träemballage, rivningsvirke, trärester 
o likn trämaterial). Vid haverier eller andra liknande tekniska händelser kan biobränsle 
ersättas helt eller delvis med olja. Utbyte av biobränslen mot olja får inte ske utan 
tillsynsmyndighetens medgivande. 
 
3. Träavfall som eldas ska i stort sett vara helt fritt från plast, metaller, tryckimpregnerat 
material och andra miljöstörande ämnen. Använda bränslefraktioner skall ur 
föroreningssynpunkt motsvara rena träbränslen som skogsflis. 
 
4. Utsläpp av stoft från rökgaserna vid fastbränsleeldning får som riktvärde inte överstiga 30 
mg/m3 normal torr gas vid 13 volymprocent CO2. Rökgaserna från respektive 
fastbränslepanna får inte släppas förbi hela eller delar av stoftfiltret utan 
tillsynsmyndighetens medgivande. 
 
Länsstyrelsen beslut 2002-08-08: 
5. Utsläppen av kolmonoxid (CO) får inte överstiga 500 mg/m3 normal torr gas vid 6 % O2 
som rikt- och dygnsmedelvärde i den nya biobränslepannan (betecknad panna 3) och som 
rikt- och månadsmedelvärde i den gamla biobränslepannan (betecknad panna 4). 
 
6. Ammoniak i utgående rökgaser från biobränsleeldningen får som riktvärde inte överstiga 5 
mg/MJ tillförd energi. Ammoniak får inte användas då rökgaskondenseringen inte är i drift. 
 
7. Dikväveoxid (N2O) i utgående rökgaser från biobränsleeldningen får som riktvärde inte 
överstiga 100 mg/MJ tillförd energi. 
 
8. Utsläpp av kväveoxider (NOX), beräknat som NO2, får vid biobränsleeldning inte överstiga 
100 mg/MJ tillfört bränsle som rikt- och dygnsmedelvärde i den nya biobränslepannan 
(betecknad panna 3) och som rikt- och årsmedelvärde i den gamla biobränslepannan 
(betecknad panna 4). 
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9. Biobränslepannorna skall vara försedda med instrument som kontinuerligt mäter och 
registrerar syre (O2), kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NOX) i rökgaserna. 
 
Oljeeldning 
10. Utsläpp av svavel från eldningsolja får som gränsvärde inte överstiga 24 mg svavel per 
megajoule tillfört bränsle. 
 
11. Vid oljeeldning gäller som rikt- och årsmedelvärde ett utsläpp av högst 100 mg 
kväveoxider (NOX), beräknat som NO2, per megajoule tillfört bränsle. 
 
12. Eldningsolja skall lagras i invallade cisterner där invallningen rymmer minst 50 % av 
lagringsvolymen. Invallningen skall vara utförd i material som ej är genomsläppligt för 
petroleumprodukter. 
 
Buller 
13. Buller skall begränsas så att det, som riktvärde, inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå vid närmaste bostäder än: 
50 dB(A) vardagar dagtid  (07.00-18.00) 
40 dB(A) nattetid  (22.00-07.00) 
45 dB(A) övrig tid 
Momentana ljud nattetid får inte överstiga 55 dB(A). 
 
Kontroll 
14. Bränsle och aska skall vid hantering och lagring behandlas så att besvärande damning, 
lukt eller brandfara inte uppstår. Om olägenhet uppstår skall värmeverket vidta åtgärder. 
 
15. Vid haverier och driftstörningar eller andra onormala driftsförhållanden skall 
tillsynsmyndigheten omedelbart meddelas. 
 
16. Förstagångsbesiktning av verksamheten skall utföras senast 8 månader efter det att 
värmeverket byggts om. 
 
17. Förslag till reviderat kontrollprogram med besiktningsprogram och driftsinstruktion skall 
lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 1 juni år 2000. Bolaget skall upprätta förslag till 
lämpliga drifts- och arbetsrutiner i syfte att hålla utsläpp av föroreningar så låga som 
möjligt. Drifts- och arbetsrutinerna skall ingå i kontrollprogrammet. 
 
Övrigt 
18. Rökgaserna skall släppas ut i en, från markplanet, minst 85 m hög skorsten. 
 
19. Vatten från asksläckning, sotning eller liknande skall återanvändas i värmeverket och får 
ej släppas till det kommunala avloppsreningsverket, till recipient eller deponeras på 
avfallsupplag. Vatten till spädning av ammoniak, asksläckning och liknande skall i första 
hand tas från kondenseringsanläggningen. 
 
20. Avfall från verksamheten skall i första hand sorteras och återvinnas. Papp och papper, 
rent trä och metaller får inte sändas till deponering. Gäller både vid löpande drift, reparation 
och underhåll samt vid eventuella om- och tillbyggnader. Samråd skall ske med 
tillsynsmyndigheten för att begränsa avfallsmängderna vid större ombyggnader. 
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21. Kemikalier skall förvaras i täta behållare under tak samt på tätt underlag som är invallat. 
Invallningen skall rymma den största behållaren plus 10 % av de övriga behållarnas volym. 
 
Länsstyrelsens beslut daterat 2005-12-19 
22. För kondensatvattnet gäller som riktvärde vid avledning till kommunens 
avloppsreningsverk 
att temperaturen får maximalt vara 40ºC 
att pH-värdet skall vara inom intervallet 6,5-10,0 och 
att halten suspenderade ämnen skall < 10 mg/l. 
 
Nedanstående halter får som månadsmedelvärde och riktvärde inte överskridas. 
Kadmium (Cd) 1 µg/l 
Kvicksilver (Hg) 0,5 µg/l 
Bly (Pb)  5 µg/l  
Nickel (Ni)  10 µg/l 
Krom (Cr)  10 µg/l 
Koppar (Cu)  10 µg/l 
Zink (Zn)  100 µg/l 
 
Länsstyrelsens beslut daterat 2005-12-19 
23. Aska från verksamheten skall om möjligt återvinnas för, i första hand, kompensations- och 
vitaliseringsgödsling i skogsmark eller, i andra hand, för att nyttiggöras på annat sätt. Om 
askan inte kan återvinnas skall den deponeras på avfallsupplag med tillstånd att omhänderta 
askan. Bolaget skall årligen informera tillsynsmyndigheten hur askan har omhändertagits. 
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Bilaga B: Laglista 
 
Nedan finns en lista med de viktigaste svenska lagar och förordningar som berör verksam-
heten vid Lövängsverket. Relevanta delar av lagtexten har plockats ut, varför det inte är alla 
paragrafer nedan som ges i sin helhet. Det finns fler lagar som berör verksamheten än de som 
finns med i listan nedan, vilken således inte är helt komplett. Ett visst urval har ansetts vara 
nödvändigt då denna bilaga annars hade blivit väldigt omfångsrik. De lagtexter som finns med 
i tabellen nedan är de som har ansetts vara av störst vikt för innehållet av denna rapport. 
 
 
Författning, 
Kapitel 

Lagtext Kommentar 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
2 kap. 
 

Miljöbalken 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 
Bevisbördesregeln 
1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, 
godkännande och dispens och när sådana villkor prövas 
som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk 
är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser 
som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den 
som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat 
skada eller olägenhet för miljön. 
   I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte 
är av försumbar betydelse i det enskilda fallet. 

 

 Kunskapskravet 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som 
behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön 
mot skada eller olägenhet. 

 

 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik 
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 
   Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl 
att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

 Produktvalsprincipen 
4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja 
sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer 
som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller 
miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller 
organismer som kan antas vara mindre farliga. 
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller 
eller har behandlats med en kemisk produkt eller 
bioteknisk organism. Lag (2006:1014). 
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 Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja 
möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första 
hand skall förnybara energikällor användas. 

 

 Lokaliseringsprincipen 
6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett 
mark- eller vattenområde skall det väljas en plats som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 
   Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en 
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och 
bygglagen (1987:10). Små avvikelser får dock göras, om 
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. 
Lag (2006:1014). 

 

 Avvägning 
7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. 
Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med 
kostnaderna för sådana åtgärder. 
   Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. åsidosätts. Lag 
(2006:1014).” 

 

 Skadeansvar 
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller 
vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för 
miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har 
upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan 
anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i 
denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller 
olägenheten uppkomma. 

 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
9 kap. 

Miljöbalken 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 
7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand 
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa 
eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall 
lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar 
utföras. 

 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
14 kap. 

Miljöbalken 14 kap. Kemiska produkter och 
biotekniska organismer 
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om kemiska 
produkter och biotekniska organismer och om varor som på 
grund av sitt innehåll eller behandling har sådana 
egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter 
eller biotekniska organismer. Lag (2008:240). 

Större delen av detta 
kapitel ändrades 
nyligen (2008:240). I 
dess nya lydelse tycks 
kapitlet främst beröra 
införsel och import av 
dessa produkter och 
alltså inte hantering i 
lika hög grad. 

Lag om 
brandfarliga 
och explosiva 
varor 

Lag om brandfarliga och explosiva varor 
6 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga 
eller explosiva varor hanteras samt anordningar för 
hantering av sådana varor skall vara inrättade så att de är 
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SFS 1988:868 betryggande från brand- och explosionssynpunkt och 
förlagda på sådant avstånd ifrån omgivningen som behövs 
med hänsyn till hanteringen. Detta gäller också områden 
med sådana byggnader, anläggningar och anordningar. 

 7 § Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor 
skall vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs 
för att förhindra brand eller explosion som inte är avsedd 
och för att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, 
miljö eller egendom genom brand eller explosion. 

 

 8 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet, i vilken 
ingår hantering av brandfarliga eller explosiva varor, skall 
ha den kompetens eller tillgång till den kompetens som 
behövs med hänsyn till hanteringens omfattning och 
varornas egenskaper. 

 

 9 § Den som bedriver verksamhet, i vilken ingår 
yrkesmässig hantering av brandfarliga eller explosiva 
varor, skall se till att det finns tillfredsställande utredning 
om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och 
om de skador som därvid kan uppkomma. 

 

Förordning om 
brandfarliga 
och explosiva 
varor 
SFS 1988:1145 

Förordning om brandfarliga och explosiva varor 
14 § Där brandfarliga eller explosiva varor hanteras 
yrkesmässigt skall, om inte tillsynsmyndigheten medger 
annat, anslag finnas, som upplyser om brand- och 
explosionsriskerna (varningsanslag). 

 

 15 § Brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i 
större mängd än att förvaringen är betryggande från brand- 
och explosionssynpunkt. 
   Olika slag av sådana varor får inte förvaras tillsammans 
eller med andra varor, om riskerna för skada genom brand 
eller explosion därigenom ökar. 

 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
15 kap. 

Miljöbalken 15 kap. Avfall och producentansvar 
5a § Den som innehar avfall skall se till att avfallet 
hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

 

 18 § När avfall skall transporteras genom kommunens eller 
en producents försorg, får avfall inte komposteras eller på 
annat sätt återvinnas eller bortskaffas av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. 
   Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om avfallet 
kan tas om hand på fastigheten utan risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

 

Avfalls-
förordningen 
SFS 2001:1063 

Avfallsförordningen 
19 § Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort 
skilt från annat avfall. 

 

 21 § Olika slag av farligt avfall får inte blandas med 
varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra 
slag av avfall eller andra ämnen eller material. 
   Om olika slag av farligt avfall har blandats med varandra 
eller om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall 
eller med andra ämnen eller material, skall de olika slagen 
av avfall separeras från varandra och från andra ämnen och 
material. Detta gäller om det behövs från 
miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. 
   Trots vad som sägs i första och andra styckena, får olika 
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avfallsslag blandas med varandra eller med andra ämnen 
eller material, om syftet med blandningen är att förbättra 
säkerheten vid bortskaffande eller återvinning eller det 
annars görs på ett sätt som kan godtas från 
miljöskyddssynpunkt. 

 26 § Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den 
som har särskilt tillstånd. 
   Tillstånd krävs dock inte för transport för återanvändning 
av avfall som inte är farligt avfall. 

 

 43 § Den som bedriver verksamhet där farligt avfall 
uppkommer skall föra anteckningar om 
1. den mängd avfall som uppkommer årligen, 
2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och 
3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras 
till. 
   Anteckningarna skall bevaras i minst fem år. 

 

Förordningen 
om deponer-
ing av avfall 
SFS 2001:512 

Förordningen om deponering av avfall 
8 § Följande avfall får inte deponeras: 
1. flytande avfall, 
2. avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, 
brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt definitionen i 
bilaga 3 till avfallsförordningen (2001:1063), 
3. sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska 
eller veterinärmedicinska verksamheter som är 
smittförande enligt definitionen i bilaga 3 till 
avfallsförordningen (2001:1063), 
4. avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och 
utveckling eller undervisning (laboratorierester) och som 
inte är identifierade eller vilkas effekt på hälsan eller 
miljön är okända, 
5. hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har 
en diameter mindre än 1400 millimeter. Förordning 
(2001:1078). 

 

 9 § Utsorterat brännbart avfall får inte deponeras. Deponeras inte (SVV 
2008). 

 10 § Organiskt avfall får inte deponeras. Slam deponeras för 
närvarande på deponi i 
Falköpings kommun 
(SVV 2008). 

Förordningen 
om spillolja 
SFS 1993:1268 

Förordningen om spillolja 
5 § Vid hantering av spillolja skall som försiktighetsmått 
enligt 2 kap. 3 § miljöbalken gälla att 
1. spillolja inte får släppas ut till dräneringssystem, inre 
vatten, grundvatten eller territorialhavet, 
2. spillolja inte får förvaras eller släppas ut på sådant sätt 
att marken skadas, 
3. okontrollerade utsläpp av restprodukter, som uppstår vid 
hantering av spillolja, inte får förekomma, 
4. spillolja inte får blandas med annat avfall, annat än om 
det i en behandlingsanläggning för farligt avfall behövs av 
tekniska skäl, 
5. isoleroljor skall hållas åtskilda från annan spillolja till 
dess halten av polyklorerade bifenyler (PCB) har bestämts 
genom analys 
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 6a § Spillolja skall i första hand regenereras om det är 
möjligt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och 
organisatoriska omständigheter. Förordning (2002:743) 

 

 8 § Den som under en sammanhängande tid av 12 månader 
genererar, samlar in, återvinner eller bortskaffar 
sammanlagt mer än 500 liter spillolja skall efter begäran 
till Naturvårdsverket eller den myndighet som 
Naturvårdsverket föreskriver lämna uppgifter om spilloljan 
och dess hantering. Förordning (1998:951). 

År 2007 uppkom ca 
500 liter spillolja vid 
verket (SVV 2008). 

 9 § Spillolja som inte får förbrännas enligt denna 
förordning och som inte är avsedd att föras ut ur landet, 
skall utan onödigt dröjsmål lämnas till en anläggning som 
har tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för återvinning eller 
bortskaffande. Förordning (2001:1067). 

Spilloljan tas omhand 
vid Risängens 
miljöstation (SVV 
2008). 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
26 kap. 

Miljöbalken 26 kap. Tillsyn 
19 § Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 
eller påverka miljön skall fortlöpande planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 
sådana verkningar. 
   Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan 
åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på 
annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller 
åtgärdens påverkan på miljön. 
   Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag 
till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till 
tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 
   Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela närmare föreskrifter om kontrollen. 

 

 20 § Om en miljöfarlig verksamhet omfattas av 
tillståndsplikt enligt vad som föreskrivs med stöd av 9 kap. 
6 § första stycket skall den som utövar verksamheten varje 
år lämna en miljörapport till den tillsynsmyndighet som 
utövar tillsynen över verksamheten. Detta gäller också den 
som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § andra 
stycket. I miljörapporten skall redovisas de åtgärder som 
har vidtagits för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut 
och resultaten av dessa åtgärder. 

 

 21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver 
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns 
bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som 
meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna 
de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att 
avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. 

 

 22 § Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd 
som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa 
eller miljön eller den som annars är skyldig att avhjälpa en 
olägenhet från sådan verksamhet är skyldig att utföra 
sådana undersökningar av verksamheten och dess 
verkningar som behövs för tillsynen. Om det är lämpligare, 
får tillsynsmyndigheten i stället besluta att en sådan 
undersökning ska utföras av någon annan och utse någon 
att göra undersökningen. 
   Den som är skyldig att utföra undersökningen är skyldig 
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att ersätta kostnaderna för en undersökning som någon 
annan utsetts att göra med det belopp som 
tillsynsmyndigheten fastställer. 
   Beslut om undersökning får förenas med förbud att 
överlåta den berörda fastigheten eller annan egendom till 
dess undersökningen är slutförd. Lag (2008:240). 

Förordningen 
om verksam-
hetsutövares 
egenkontroll 
SFS 1998:901 

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 
4 § För varje verksamhet skall finnas en fastställd och 
dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret 
för de frågor som gäller för verksamheten enligt 
1. miljöbalken, 
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, 
samt 
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och 
kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses 
i 1 och 2. 

 

  5 § Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att 
fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och 
kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa och miljön. 
   Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. 

 

 6 § Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och 
systematiskt undersöka och bedöma riskerna med 
verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av 
undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. 
   Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande 
händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa 
eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående 
underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 

 

 7 § Verksamhetsutövaren skall förteckna de kemiska 
produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom 
verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller 
miljösynpunkt. 
   Förteckningen skall uppta följande uppgifter om 
produkterna eller organismerna: 
1. Produkten eller organismens namn, 
2. omfattning och användning av produkten eller 
organismen, 
3. information om produktens eller organismens hälso- och 
miljöskadlighet, samt 
4. produktens eller organismens klassificering med 
avseende på hälso- eller miljöfarlighet. 

 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
28 kap. 

Miljöbalken 28 kap. Tillträde m.m. 
1 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna balk eller 
EG- förordningar inom balkens tillämpningsområde har en 
myndighet och den som på myndighetens uppdrag utför ett 
arbete rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra 
anläggningar samt transportmedel och att där utföra 
undersökningar och andra åtgärder. Bestämmelser om rätt 
till ersättning för skada och intrång finns i 31 kap. 10 §. 
Lag (2008:240). 

 

 3 § Länsstyrelsen får, om det finns skäl för det, besluta att 
tillträde till annans mark skall lämnas under viss tid, om 
någon som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller 
vidta en åtgärd vill utreda verkningarna av verksamheten 
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eller åtgärden genom mätningar eller annat 
undersökningsarbete på fastigheten. 
   Den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 
eller åtgärden skall betala ersättning för skada och intrång. 
Talan om ersättning skall väckas vid miljödomstol. 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
29 kap. 

Miljöbalken 29 kap. Straffbestämmelser och 
förverkande 

Straffbestämmelser 
vid miljöbrott. 

Förordningen 
om miljösank-
tionsavgifter 
SFS 1998:950 

Förordningen om miljösanktionsavgifter I bilagan till denna 
förordning finns alla 
miljösanktions-
avgifter definierade. 

Brottsbalken 
SFS 1962:700 

Brottsbalken 13 kap. Om allmänfarliga brott 
8 § Framkallar någon allmän fara för djur eller växter 
medelst gift eller genom att överföra eller sprida elakartad 
sjukdom eller genom att sprida skadedjur eller ogräs eller 
på annat dylikt sätt, dömes för förgöring till böter eller 
fängelse i högst två år. 
   Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet 
är grovt skall särskilt beaktas, om det skett med uppsåt att 
skada eller om egendom av betydande värde utsatts för 
fara. 

Gäller parallellt med 
de straffbestämmelser 
som finns i miljöbalk-
en. Exempelvis 
paragrafen här intill 
berör miljöbrott. 
Brottsbalken har dock 
inte gåtts igenom i 
detalj under arbetet 
med denna utredning. 

Miljöbalken 
SFS 1998:808 
31-33 kap. 

Miljöbalken 31-33 kap. Om ersättning och 
skadestånd bl.a. 

Lag om skydd 
mot olyckor 
SFS 2003:778 
1 kap. 

Lag om skydd mot olyckor  
5 § Länsstyrelserna skall genom rådgivning och 
information stödja kommunerna i deras verksamhet enligt 
denna lag. 

 

Lag om skydd 
mot olyckor 
SFS 2003:778 
2 kap. 

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det 
med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av 
brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av 
brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse 
för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren 
de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra 
sin skyldighet. 
   Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § 
skall i stället den som utövar verksamheten på 
anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket 
upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar 
verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall 
kunna fullgöra sin skyldighet. 
   Redogörelsen skall lämnas in till kommunen. 

 

 4 § Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för 
att en olycka skall orsaka allvarliga skador på människor 
eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar 
verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig 
omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och 
egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att 
hindra eller begränsa sådana skador. 
   Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera 
riskerna för sådana olyckor som anges i första stycket. 

 

 5 § Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en  
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anläggning som avses i 4 § skall den som utövar 
verksamheten underrätta länsstyrelsen, polismyndigheten 
och kommunen om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till 
skydd för allmänheten. Underrättelse skall också lämnas 
om det föreligger överhängande fara för ett sådant utsläpp. 

Förordning om 
svavelhaltigt 
bränsle 
SFS 1998:946 

Förordning om svavelhaltigt bränsle 
5 § Dieselbrännolja (gasolja) får saluföras, överlåtas eller 
användas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 
0,10 viktprocent. 

Den Eo1 som eldas 
vid Lövängsverket har 
en svavelhalt på 0,05 
vikts-% (SVV 2008). 

 6 § Tung eldningsolja med högre svavelhalt än 0,8 
viktprocent eller annat bränsle som innehåller svavel får 
inte förbrännas, om förbränningen medför att 
svavelföreningar släpps ut i luften i en mängd som 
motsvarar mer än 0,19 gram svavel per megajoule bränsle. 

Den Eo3 som eldas 
vid Lövängsverket har 
en svavelhalt på < 0,1 
vikts-% (SVV 2008). 

 7 § Vid förbränning av svavelhaltigt bränsle i en 
industrianläggning eller en energiproduktionsanläggning 
får utsläppen i luften av svavelföreningar motsvara högst 
0,10 gram svavel per megajoule bränsle. 
Vid tillämpningen av första stycket skall samtliga 
produktionsenheter inom ett fjärrvärmenät, ett kraftverk 
eller en industrianläggning anses tillhöra samma 
anläggning, om verksamheten bedrivs av en och samma 
juridiska eller fysiska person. Utsläpp från soda- eller 
lutpannor skall inte beaktas. 

Med tanke på de låga 
svavelhalterna i oljan 
måste utsläppen av 
svavel från oljeeldning 
kunna antas vara 
under gränsen. Då SO2 
löses lätt i vatten tas 
denna förening upp i 
kondensatet vid flis-
eldningen. 

Lag om 
miljöavgift på 
utsläpp av 
kväveoxider 
vid energi-
produktion  
SFS 1990:613 

Lag om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid 
energiproduktion 
Bestämmelser om avgifter för utsläpp av kväveoxider för 
anläggningar med en produktion på minst 25 GWh/år. 

Lagen ändrades 1 jan 
2009. Ändringarna 
innebär bl.a. att det nu 
är möjligt att avgöra 
om en verksamhet ska 
betala avgift utifrån 
beräkningar av 
utsläpp, istället för 
mätningar. 
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Bilaga C: Utsläpp av CO och NOX till luft 
Vid Lövängsverket finns instrument för att kontinuerligt mäta kolmonoxid och kväveoxider i 
utgående rökgaser (SVV 2008). I tabell C1 och C2 nedan visas de utsläpp som har mätts upp 
fr.o.m. januari 2006 t.o.m. oktober 2008 som månadsmedelvärden. Lägg märke till att 
riktvärdena för kolmonoxid och kväveoxider i tillståndet (se bilaga A) ges som dygnsmedel-
värden för panna 3, men som månads- respektive årsmedelvärde för panna 4. De rader där 
värden saknas representerar månader då pannorna inte var i drift. 
 
Tabell C1: Utsläpp av CO och NOX från panna 3 fr.o.m. januari 2006 t.o.m. oktober 2008 
(Källa: Harder Å. 2006a, 2007a och 2008b). 

UTSLÄPP ÖVERSKRIDANDEN 
MÅNAD/ÅR CO 

(mg/m3) 
NOx 

(mg/MJ) 
CO* NOx** 

Antal 
driftstimmar 

jan-06 364,1 53,08  681
feb-06 418,1 60,19 1  672

mar-06 380,2 60,72  740
apr-06 306,5 57,74  653
maj-06 296,2 62,64 1 79
jun-06 168,7 70,88  61
jul-06 273,1 63,02 1 240

aug-06 310,7 67,34 1 1 173
sep-06 349,3 83,07  20
okt-06 289,1 61,13  133

nov-06 392,7 58,32 2  664
dec-06 361,7 55,88    710
jan-07 390 65,97  685
feb-07 375,9 62,2  667

mar-07 384,1 53,78  728
apr-07 386,7 63,77 2  582
maj-07 329,9 66,02 1 2 365
jun-07   0
jul-07   0

aug-07 285,4 70,41  55
sep-07 314,1 62,63  38
okt-07 397,9 52,78  600

nov-07 376 58,34  674
dec-07 366 60,69    742
jan-08 365,9 64,28  735
feb-08 391,1 61,41  684

mar-08 397,3 69,54  732
apr-08 378,4 61,33 1  527
maj-08 399,1 58,25 2 1 105
jun-08 523,9 111,14 1 3 17
jul-08 468,1 70,97 6  300

aug-08 466,9 65,35 4  380
sep-08 486,9 88,44 3  44
okt-08 230,0 74,18    83

(*) Riktvärde CO: 500 mg/m3 som dygnsmedelvärde 
(**) Riktvärde NOx: 100 mg/MJ tillförd energi som dygnsmedelvärde 
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Tabell C2: Utsläpp av CO och NOX från panna 4 fr.o.m. januari 2006 t.o.m. oktober 2008 
(Källa: Harder Å. 2006b, 2007b och 2008c). 

UTSLÄPP ÖVERSKRIDANDEN 
MÅNAD/ÅR CO 

(mg/m3) 
NOx 

(mg/MJ) 
CO* NOx** 

Antal 
driftstimmar 

jan-06 453,9 82,12 733
feb-06 453,3 62,58 641

mar-06 489,8 62,81 686
apr-06 426,4 69,55 578
maj-06 376,5 68,15 445
jun-06  0
jul-06  0

aug-06  0
sep-06  0
okt-06 449,5 67,29 446

nov-06 393,9 70,28 524
dec-06 433,7 70,62

Årsmedelvärdet 
för år 2006 var 

69,2 mg/MJ. 
Inget överskrid-
ande har skett. 

583
jan-07 445,8 74,30 618
feb-07 466,9 64,28 669

mar-07 413,5 63,65 503
apr-07 418,2 75,22 262
maj-07 926,3 71,53 1 65
jun-07 451,3 68,00 42
jul-07 404,5 68,28 347

aug-07 421,0 61,11 151
sep-07 422,1 69,46 251
okt-07 358,1 63,20 313

nov-07 417,6 62,69 600
dec-07 421,7 65,44

Årsmedelvärdet 
för år 2007 var 

67,3 mg/MJ. 
Inget överskrid-
ande har skett. 

677
jan-08 398,3 65,68 687
feb-08 376,2 66,67 634

mar-08 390,6 68,84 706
apr-08 384,5 78,66 303
maj-08 415,5 92,40 131
jun-08  0
jul-08 491,5 69,57 177

aug-08  0
sep-08 349,4 73,21 193
okt-08 424,4 69,90

Mätvärdena för 
år 2008 är inte 

fullständiga, 
men ingenting 

tyder på ett 
överskridande. 

518
(*) Riktvärde CO: 500 mg/m3 som månadsmedelvärde 
(**) Riktvärde NOx: 100 mg/MJ tillförd energi som årsmedelvärde 
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Bilaga D: Utsläpp till vatten 
 
I tabell D1-D3 nedan visas de pH-värden, temperaturer och halter av förorenande ämnen som har uppmätts i utgående kondensvatten under 
perioden januari 2006 t.o.m. oktober 2008. De överskridanden som har skett är fetstilta och gråmarkerade i tabellerna. Enligt kontrollprogrammet 
ska som nämnts personalen vid Lövängsverket ta ett vattenprov per månad och skicka iväg detta för analys i laboratorium. Prover behöver endast 
tas då pannorna har varit i drift tre dagar i sträck. Vissa prover har dock tagits som kontroll trots att ingen driftsperiod på minst 3 dygn inträffade 
(SVV 2007b; Harder Å. 2008a). Eventuella höga halter som upptäcks i och med dessa frivilliga analyser räknas därför inte som överskridanden 
av villkor (på grund av detta innebär de höga halterna under juli 2008 inte några överskridanden). Då anläggningen bara är i drift enstaka dagar, 
som på sommarhalvåret, är vattenreningsflödet mycket litet. Detta har vid flertalet tillfällen medfört ökade halter av koppar och krom än vad som 
är normalt vid full drift. 
 
Tabell D1: Uppmätt pH, temperatur samt halter av förorenande ämnen i renat kondensvatten år 2006 (Källa: ALcontrol AB 2006). 
ÄMNE BETECKN. jan-06 feb-06 mar-06 apr-06 maj-06 jun-06 jul-06 aug-06 sep-06 okt-06 nov-06 dec-06 VILLKOR ENHET 
pH  8 7,7 8 8,1 8,2 8,3 8,1 8,4 8,5 6,5-10,0  
Temp.  19,1 17,7 16,9 19,8 20,1 23,2 18,6 18,8 19,2 max 40 C 
Susp.substans  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 <2,0 < 10 mg/l 
Kväve, tot N tot 180 83 120 87 63 44 175 73 80  mg/l 
Ammoniumkväve NH4-N 160 74 110 64 45 39 165 54 57  mg/l 
Nitritkväve NO2-N 4,5 4,8 4,9 6,7 6,7 3,1 4,4 9,3 20  mg/l 
Nitrat + Nitrit NO3, NO2 5 5,7 6,2 9,5 11 4,4 7,1 10 24  mg/l 
Bly Pb < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5 mikro-g/l 
Kadmium Cd 0,14 0,11 < 0,05 0,05 0,19 < 0,05 0,39 0,05 0,07 1 mikro-g/l 
Koppar Cu 8 2,8 0,7 8,7 2,3 3 6,6 1,2 1,4 10 mikro-g/l 
Krom, tot Cr tot 29 3,2 6,6 9,5 6,7 1,3 6,0 6,0 7,1 10 mikro-g/l 
Kvicksilver Hg 0,18 < 0,1 < 0,1 < 0,13 < 0,1 < 0,1 < 0,12 < 0,12 0,14 0,5 mikro-g/l 
Nickel Ni < 0,5 2,1 0,5 4,1 2,8 0,6 3,0 1,3 < 0,5 10 mikro-g/l 
Zink Zn 18 39 7 56 13 10 28 9,5 7 100 mikro-g/l 
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Tabell D2: Uppmätt pH, temperatur samt halter av förorenande ämnen i renat kondensvatten år 2007 (Källa: ALcontrol AB 2007 och 2008b). 
ÄMNE BETECKN. jan-07 feb-07 mar-07 apr-07 maj-07 jun-07 jul-07 aug-07 sep-07 okt-07 nov-07 dec-07 VILLKOR ENHET 
pH  8,5 7,8 8,6 8,1 8,8 7,6 8 8 8,1 8 6,5-10,0  
Temp.  19,1 20,8 18,9 20 19 21,3 17,8 17,4 20 19,4 max 40 C 
Susp.substans  < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 5 < 2,1 < 10 mg/l 
Kväve, tot N tot 150 160 150 290 78 140 64 41 150 80  mg/l 
Ammoniumkväve NH4-N 130 160 130 270 58 110 58 43 130 56  mg/l 
Nitritkväve NO2-N 7,2 5 4 13 15 6,1 4,7 3,2 6,3 22  mg/l 
Nitrat + Nitrit NO3, NO2 8,3 5,4 12 15 16 10 6,3 4,5 10 28  mg/l 
Bly Pb < 0,5 < 0,5 3,8 0,5 1,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 5 mikro-g/l 
Kadmium Cd 0,1 0,07 0,15 0,2 0,11 0,72 0,11 0,13 0,08 0,3 1 mikro-g/l 
Koppar Cu 4,9 1,1 52 3,9 11 8,4 2,8 6,5 4,7 5,4 10 10 mikro-g/l 
Krom, tot Cr tot 8,8 7,5 7 39 35 5,4 2,3 3,1 1,7 4,3 3,8 10 mikro-g/l 
Kvicksilver Hg < 0,1 < 0,1 < 0,13 0,27 0,16 < 0,2 <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 mikro-g/l 
Nickel Ni 1 < 0,5 5,7 0,7 0,6 5,8 1,3 2,6 1,3 2,3 10 mikro-g/l 
Zink Zn 21 9 51 22 12 110 15 16 13 41 100 mikro-g/l 

 
Tabell D3: Uppmätt pH, temperatur samt halter av förorenande ämnen i renat kondensvatten t.o.m. okt år 2008 (Källa: ALcontrol AB 2008a). 
ÄMNE BETECKN. jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 VILLKOR ENHET 
pH  8,1 7,7 8 7,6 8,2 7,2 7,3 6,5-10,0  
Temp.  20,1 18,5 20 19,2 20,3 19,7 17,3 max 40 C 
Susp.substans  < 2,7 < 2,0 < 2,0 < 2,2 2,2 < 2,0 < 2,0 < 10 Mg/l 
Kväve, tot NH4-N 120 72 87 54 360 230 200 Mg/l 
Ammoniumkväve NO2-N 91 62 67 31 300 200 170 Mg/l 
Nitritkväve NO3, NO2 24 7,5 15 15 26 12 15 Mg/l 
Nitrat + Nitrit N?? 27 14 17 19 43 21 22 Mg/l 
Bly Pb < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 0,8 < 0,5 5 mikro-g/l
Kadmium Cd 0,16 0,15 0,17 0,23 1,1 1,7 0,31 1 mikro-g/l
Koppar Cu 3,9 1,4 4,3 1,9 45 17 8,3 10 mikro-g/l
Krom, tot Cr tot 23 1,7 1,1 2,1 14 3,2 2,5 10 mikro-g/l
Kvicksilver Hg < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,13 2,4 < 0,1 0,5 mikro-g/l
Nickel Ni 1 < 0,5 < 0,1 0,6 23 6,7 3,4 10 mikro-g/l
Zink Zn 16 16 34 32 42 300 38 100 mikro-g/l
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Bilaga E: Lista över kemiska produkter 
 
Tabell E1: Lista över de kemiska produkter som används vid Lövängsverket. Gråmarkerade används endast för driften av Västfastigheters 
kylmaskiner (Källa: Hall C. 2008b). 
Produktnamn Tillv./Förs. Anv. område  Inv. mängd Placering 
4000-T Scantec tätning 0,1 kg Verkstad förråd 

5-56  CRC rostlösare 0,2 l + 170 g Oljebod + reservkraft 

Acetylen Air Liquide svetsning 2 flaskor Verkstad 

Alcro Mekanlack Alcro målning   Verkstad förråd 

Alkali-elektrolytlösning WTW reng. O2 probes 100 ml Provtagning 

Allo Skärpasta Architector Invest skärning 0,4 l Verkstad förråd 

Allroundfett högprestanda SKF smörjning 4 kg Verkstad förråd 

Alphmix Air Liquide svetsning 12,75 kg flaska Verkstad 

Shell Alvania Grease RL3 Shell smörjfett   Kylmaskinrum 

Amercor 45 Ashland vattenbeh.  KASS. helfat Provtagning 

Amersep MP7 Ashland vattenbehandling 20 l Plan 1 

Amersite 10L Ashland vattenbeh. KASS helfat Provtagning 

Ammoniak Yara NOx-reducering 5 m3 Cistern 

Ammoniak vattenfri 100% UN1005 Svensk Ammoniakteknik köldmedia 6 tuber á 57 kg Kylmaskinrum 

Argon Air Liquide Ab svetsning 26,4+29,4 kg flaska Verkstad 

Aspen 2+4 bensin Aspen bränsle 5+5 l Verkstad förråd 

Axal salttabletter Hansson & Möhring vattenrening 34 x 25 kg Plan 1 avh.filter 

Biosågmiljö Agrol sågkedjeolja 4 l Verkstad förråd 

Buffertlösning pH7  Merck KGaA pH-cal 1 l Verkstad förråd 

Buffertlösning pH10 Merck KGaA pH-cal 3 l Verkstad förråd 
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Capaclean Caparol Målartvätt 1 l Verkstad förråd 

Cellulosaförtunning Flugger målning 5 l Verkstad förråd 

Chain Lube (aerosol) Cargo Oil AB smörjning 0,5 l Oljebod 

Corena AS 46, 48 Shell smörjning 20 l Oljebod 

CU-Roplus Felder GMBH Fluss 70 gr Verkstad förråd 

Drew Clean 540 G  Ashland Rengöring avlopp 15 l Provtagning 

Equi Transferrant Ashland pH-buffer 0,5 l Provtagning 

Fasadakrylat Caparol Målning 5 l Verkstad förråd 

Firestop AB Svenska Sika brandtätning 310 ml Verkstad förråd 

Gargoyle Artic Oil 300 Mobile kylmaskin + smörjning kylm 60 l + helfat 
Oljebod + 
kylmasinrum 

Gasblandning O + N Air Liquide  Noxmätning 7 kg flaska Nox-rummet 

Handspackel Alcro Målning 10 l Verkstad förråd 

Kedjefett (Chain lube) Cargo Oil AB smörjning 20 l Oljebod 

Kontaktlim Danalim limning 1 l Verkstad förråd 

Kopparpasta CRC smörjning 0,3 l Verkstad förråd 

Kvävgas Air Liquide NOx-mätning 29,7 kg x 2 NOx-rummet 

Lagerfett SKF smörjning 12 x 0,4 kg Verkstad förråd 

Mekanlack Proteckt målning 0,9 l Verkstad förråd 

Meropa 150, 220 Texaco smörjning 220 l Oljebod 

Meropa 320, 460 Shell smörjning 140 l Oljebod 

Metallackfärg Flugger målning 3 l Verkstad förråd 

Mitfloc 1090 Ashland vattenrening 20 l Plan 1 

MoS2 krypsmörja RAND smörjning 0,4 l Reservkraft 

Natriumhydroxid 45 Teknisk Akzo Nobel pH-reglering 3 m3 tank RGKA-rum P3 
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NOx-gas (specialgas ca 90 ppm 
NOx) Air Liquide 

NOx-mätning 
(kalibreringsgas) 12 kg flaska NOx-rummet 

Oxygen Air Liquide svetsning 1 flaska Verkstad 

pH 7 Buffer  Sattron Instruments instrumentkalibrering 0,4 l Verkstad förråd 

Propan Sievert värmning lås etc. 0,6 l Verkstad 

PVC-lim Tangit limning 1 l Verkstad förråd 

Rando HC Texaco källeolja   Oljebod 

Rarus 425 Mobile smörjning 20 l Oljebod 

Rengöring Tangit limning 1 l Verkstad förråd 

Rostlösaren Cargo rostlösning 0,4 l Verkstad förråd 

RoTo Inject fluid Atlas Copco smörjning kompressor 5 l Verkstad förråd 

Svavel Jakokem AB CO reducering 900 kg Plan 4 

Tellus T32, nr 742362 Shell hydraulolja 20 l Oljebod 

Tivela GL 100 Shell smörjning 20 l Oljebod 

Tivela WB Shell smörjning 40 l Oljebod 

Ventilsmörja Brdr Christensens smörjning PR ventiler 0,4 l Verkstad förråd 

VåtrumsSilikon Casco tätning 0,3 l Verkstad förråd 

Ultra, artikelnr 12800 Preem Eldn.olja 434 m3 Cistern 

Eldningsolja 1LS, artikelnr 168693 Statoil Eldn.olja 20 m3 Cistern 

Drewclean B543 Ashland rengöringsmedel, avkalkning     

Enviroplus 2503 Ashland kylvattenbehandling   Kylmaskin 

Biosperse 48L Ashland vattenbehandlingskemikalie   Kylmaskin 

Biosperse 535 EMD Ashland     Kylmaskin 
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Bilaga F: Miljöenkät 
 
En kort miljöenkät har under denna utredning sammanställts och delats ut till samtliga av de 
fast anställda på Lövängsverket, dvs. driftchefen och de vid tidpunkten fem driftteknikerna. 
Här nedan följer miljöenkäten i sin helhet och därefter har de anställdas svar sammanfattas för 
respektive fråga. 
 
Miljöenkät Lövängsverket 
 
Hej! 
Jag har sammanställt en liten enkät till er som är anställda vid Lövängsverket, som jag skulle 
vara mycket tacksam om ni ville besvara! 
 
När ett miljöledningssystem ska införas är det ofta en hjälp att fråga de anställda hur de 
upplever miljöpåverkan från anläggningen. På så sätt kan olika perspektiv vävas in och en 
extra kontroll göras av att allt viktigt har kommit med i miljöutredningen. Kom gärna med 
åsikter även på sådant som inte berörs i frågorna! Notera att såväl arbetsmiljö, säkerheten på 
anläggningen, kemikaliehantering och så vidare också är saker som kan ha betydelse för 
miljön. Era svar behöver inte vara särskilt omfattande. 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh 
Kristin 

FRÅGA 1 
Vad tyckte du om den miljöutbildning som ni nyligen har genomgått? 
SVAR: 
 

FRÅGA 2 
Utifrån dina erfarenheter som anställd vid Lövängsverket; vilka delar av verksamheten skulle 
du säga är mest allvarliga ur miljö- och hälsosynpunkt? Vad tycker du är viktigast att åtgärda i 
dagsläget? 
SVAR: 
 

FRÅGA 3 
En källa till miljöpåverkan som kan härröras till en arbetsplats är hur de anställda tar sig till 
jobbet. Beskriv vilket/vilka transportsätt du oftast använder dig av när du tar dig till 
anläggningen. Ange gärna hur långt transportavståndet är. 
SVAR: 
 

FRÅGA 4 
Upplever du att Skövde Värmeverk arbetar aktivt med miljöfrågorna? 
SVAR: 
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SVAR till miljöenkät 
 
FRÅGA 1 
Trevlig och inspirerande. 
 
Bra att damma av ”gamla” kunskaper och även en del nytt. Bra! 
 
Jag tyckte att den var OK. Mycket aha-upplevelse. 
 
Enkel men bra. 
 
Mkt bra, kunnig och engagerad kursledare! 
 
Bra och givande. 
 
 
FRÅGA 2 
Hanteringen av flygaskan. Den sprids till omgivningen. Den dammar trots vattenbegjutning. 
Stoft som hamnar runt containern blir såphal när det regnar eller snöar. Problemet har 
diskuterats i över 20 år utan att vi hittat en bra lösning. 
 
Farlig miljö om man inte tänker sig för. Fallrisker, el, kemikalier, höga tryck, ånga, värme, 
roterande maskiner, partiklar i luften (inne och ute). Ev. utsläpp till luft + vatten /kanske 
luftkvaliteten kontrollrum m.m. 
 
– Damm/stoft – Bränslehantering 
– Kemikalier – Kondensat 
– Ånga – Drift 
 
Viktigt att rensa bort gammalt flis flisladan. Särskilt flexoellbandet. Mögel. 
 
Påverkan av mögelsporer vid flishantering. / Andningskydd används. 
Elrelaterade tillbud och olyckor. / Info och utbildning. 
 
Säkerställa kvaliteten på miljöarbetet, förbättra funktionen på kondensatrening. 
 
 
FRÅGA 3 
Bil 6 km. Bussarna går inte alltid i fas med skiften. Belysningen på cykelvägarna släcks 
ganska tidigt. 
 
Bil. För lång väg att gå/cykla. 
 
– Går 2 km 
– Tar bilen om jag ska till stan efter jobbet 
 
Bil 2 mil. 
 
Till fots, cykel el. bil. Ca 2 km. 
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Bil. Körsträcka per dag ca 42 km. 
 
 
FRÅGA 4 
Det har blivit bättre med tiden. Jag ser fram emot ett systematiskt miljöarbete där vi ligger på 
framkant. Jag vill kunna skryta med min arbetsplats. 
 
Man är på rätt väg men en del kan bli bättre. 
 
Ja – Vi har gått några kurser (miljö) gällande förbättringar. Vi har alltid koll på våra utsläpp. 
 
Ja. 
 
Ja – ständiga förbättringar. 
 
Miljöfrågor sätts i centrum, man arbetar på att införa ett miljöledningssystem. 
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Bilaga G: Uppskattning av utsläpp från transporter 
 
Beräkningsprogrammet NTMCalc (NTM 2003) har använts för att uppskatta utsläppen från 
godstransporter av flis, bottensand och flygaska. De uppgifter som har använts och 
antaganden som har gjorts visas i tabell G1 nedan. Data gäller för år 2008 (förutom 
totalvikterna av bottensand och flygaska, vilka gäller för år 2007). Fyllnadsgraden har satts till 
100 % vid samtliga transporter (och 0 % för tomtransporterna). Motortypen har satts till Euro 
3. Detta kännetecknar motorer av årsmodell 1999 och framåt (lastbilar registrerade mellan år 
2001 och 1 jan 2006 var enligt lag tvungna att ha en sådan motor). Nyare årsmodell än så 
ingår inte i NTMCalc, men i och med att det är tidskrävande att byta ut samtliga lastbilar, så 
är det förmodligen rimligt att anta att en väsentlig mängd fortfarande har denna typ av motor. 
 
Tabell G1: Uppgifter och antaganden som använts vid uppskattning av utsläpp till luft från 
godstransporter (Källa: Harder Å. 2008a, om inte annat anges). 
Material Antal 

transporter 
Sträcka 
per 
enkel 
transport 

Total 
transport-
erad vikt 
per år 

Vikt per 
transport

Fordonstyp Motor, 
bränsle-
typ 

Bränsle-
förbrukn.

Flis 2543 st 77 km 68 926 
ton 

27 ton** Tung lastbil 
med släp, 
maxlast 40 
ton*** 

Euro 3, 
Mk 1*** 

4,9 l/10 
km*** 

Bottensand 35 st 45 km 742 ton* 21 ton** Dragbil med 
trailer, 
maxlast 26 
ton*** 

Euro 3, 
Mk 1*** 

3,5 l/10 
km*** 

Flygaska 74 st 35 km 1336 ton* 18 ton** Dragbil med 
trailer, 
maxlast 26 
ton*** 

Euro 3, 
Mk 1*** 

3,5 l/10 
km*** 

* Gäller för år 2007 (Källa: SVV 2008) 
** Beräknade värden utifrån uppgifter i Harder Å. (2008a) 
*** Eget antagande 


