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Beslut

2019-12-17

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

551- 4870-2018
Anl.nr: 0484-242

Eskilstuna pastorat
Box 307
631 04 Eskilstuna

Kungörelsedelgivning

Tillstånd till verksamhet vid Sankt Eskils kapellkrematorium
på fastigheten Åsbymon 1:23 i Eskilstuna kommun
Verksamhetskod 93.20 enligt 32 kap. I§ milj öprövningsförordningen (2013:251)
3 bilagor

Beslut
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd
av 9 kap. miljöbalken, Eskilstuna pastorat (pastoratet), orgnr. 252004-9053,
tillstånd till befmtlig och utökad krematorieverksamhet på fastigheten Åsbymon
1:23, i Eskilstuna kommun och installation av ytterligare en krematorieugn.
Tillståndet omfattar 2 000 kremationer per år och installation av ytterligare en
krematorieugn samt klockringning dagtid vid begravningsceremonier.
Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i
ärendet upprättade milj ökonsekvensbeskrivningen.
Villkor
1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak
i enlighet med vad pastoratet har angett i ansökningshandlingarna och i
övrigt åtagit sig i ärendet.
2. Inför varje kremering ska minst 200 gram aktivt kol i pulverform tillsättas
reningsanläggningen på ett sådant sätt att kolet som finns i reningsanläggningen skapar en jämn beläggning på filtret som ska avskilja kvicksilver och
dioxin ur rökgaserna. Det tillsatta kolet ska innehålla en lägsta specifik area
om 900 m2 per gram.
3. Utsläpp av dioxiner och kvicksilver ska kontrolleras senast 6 månader efter
installation av ny utrustning för avskiljning av kvicksilver och dioxin i
rökgaserna. Utsläppen dioxin och kvicksilver ska mätas samtidigt. Halten
dioxin i utgående rökgas ska redovisas som TCDD-ekvivalenter. Resultaten
av kontrollen ska redovisas till tillsynsmyndigheten. (Delegation)
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4. Utsläpp av stoft/partiklar till luft får inte överstiga 20 mg/m3 norm torr gas*.
Värdet skall gälla som medelvärdet över fyra på varandra efterföljande
kremationer per krematorieugn vid besiktningstillfälle.
Kontroll av stoft/partiklar ska ske minst vart annat år. (Delegation)
5. Ugnstemperaturen skall under kremeringen överstiga 700 °C. Rökgaserna
ska passera en zon som håller en temperatur av minst 800 °C. Värdena ska
gälla som begränsningsvärde.
6. Utsläpp av kolmonoxid, CO, till luft får inte överstiga 50 mg/m3 norm torr
gas* som medelvärden över 4 kremationer per krematorieugn. 1-minutsmedelvärdet får inte överstiga 500 mg/m3 norm torr gas*. Värdena ska
innehållas under 97 % av krematorieugnarnas drifttid, uppvärmningstiden ej
inräknad. Värdena ska mäts kontinuerligt med anläggningens mätinstrument
och resultaten ska lagras för varje kremation in minst 3 år.
Minst vart annat år ska en besiktning genomföras innehållande en fackmannamässigt utförd kontroll av kolmonoxid vid kremation parallellt med
den fast monterad utrustning för mätning av kolmonoxid. (Delegation)
7. Om haveri eller omfattande driftstörning i process eller reningsutrustning inträffar får ny kremering inte påbörjas förrän erforderliga åtgärder har vidtagits för att åtgärda problemet. Undantag får dock göras efter tillsynsmyndighetens godkännande. (Delegation)
8. Filteranläggningen skall vara försedd med kontinuerlig mätning och registrering av differenstryck för övervakning av eventuellt filtergenombrott.
9. Rökgasreningsprodukter samt eventuellt förekommande kvicksilverförorenade rivningsrester från ugnar och rökgaskanaler ska samlas upp och
förvaras så att kvicksilver förhindras att avgå till omgivningen.
10. Kistmaterial får endast undantagsvis innehålla klorhaltiga plaster.
11. Olja och övriga kemikalier ska hanteras och förvaras så att utsläpp
till avlopp eller mark, inklusive grund- och ytvatten, förhindras.
Eldningsoljetank ska vara placerad inom invallning som rymmer
motsvarande full tankvolym.
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12. Emissionsmätningar ska genomföras vart annat år av utomstående sakkunnig och omfatta de parametrar som behövs för villkorsuppföljningen av
gällande tillstånd för utsläpp till luft, samt därutöver även en kontroll av
avskiljningsgraden av kvicksilver. Kvicksilver får inte tillsättas aktivt vid
emissionskontroll utan tillsmyndighetens uttryckliga medgivande. En kopia
av mätrapporten ska översändas till tillsynsmyndigheten så snart den
inkommit till pastoratet. (Delegation)
13. Vid anskaffande av ny krematorieugn eller ombyggnation av befintlig ska
ugnen förses med en processtyrningsutrustning som kan begränsa mängden
emissioner till luft, inklusive uppkomsten av termisk NON. Utformningen
ska vara sådan att det är möjligt att vid installationen eller i efterhand
komplettera ugnen med utrustning för rökgasåterföring eller katalysator.
Delegation
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket
milj öbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor
avseende:
Dl. Tillsynsmyndigheten får besluta om annat mätintervall och närmare
utformningen av kontrollen för uppföljning av villkor 3, 4 och 6 samt 12.
D2. Beslut om drift vid varje enskilt tillfälle i avvaktan på kontroll och åtgärder
vidtas för att uppnå normal drift vid haveri och driftstörningar, (villkor 7).
Uppskjutna frågor
Miljöprövningsdelegationen skjuter med stöd av 22 kap. 27 § första stycket
milj öbalken upp avgörandet av slutliga villkor för hantering av kvävoxider:

Pastoratet ska under prövotiden genomföra följande utredningar.
Ul. Pastoratet ska utreda olika alternativ för att minska emissionerna av
kväveoxider (N0x) och lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att
emissionerna av dessa till luft minskar enligt följande.
Redovisningen av ovanstående ska innehålla en uppskattning av kostnaderna för
att genomföra respektive åtgärd.
Utredningarna ska, tillsammans med förslag till slutliga villkor för utsläpp av
kväveoxider, redovisas till Miljöprövningsdelegationen senast den 30 september
2021.
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Återkallelse av tidigare beslut

Milj öprövningsdelegationen återkallar med stöd av 24 kap. 3 § första stycket 6
milj öbalken av Länsstyrelsen i Södermanlands län tidigare meddelat tillstånd
enligt miljöskyddslagen den 10 juni 1998 (dnr 2410-8704-1996). Återkallelsen
gäller från och med att beslutet har fått laga kraft.
Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar att kungörelse om detta beslut ska införas
inom 10 dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Eskilstuna-Kuriren (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt
reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet
Bakgrund

Eskilstuna pastorat ansöker om fortsatt och utökad krematorieverksamhet vid
S:t Eskils kapellkrematorium på S:t Eskils kyrkogård i Eskilstuna kommun.
Ansökan avser även ändring av antal tillåtna kremationer per år till 2000, från
nu gällande 1400 per år, med utökning med ytterligare en krematorieugn med
komplett rökgasrening. Tillstånd för klockring vid begravningsceremonier har
inkluderats i ansökan.
Tidigare tillståndsbeslut

Verksamheten meddelats tillstånd enligt milj öskyddslagen av Länsstyrelsen i
Södermanlands län den 10 juni 1998 (dnr 2410-8704-1996).
Beslut om slutliga villkor för utsläpp av kvicksilver och kväveoxid meddelades av
milj öprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län den 15 augusti
2006 (dnr 551-7588-2005).
Samråd

Samråd med Länsstyrelsen i Södermanlands län och Miljö- och Räddningstjänstförvaltningen i Eskilstuna kommun har ägt rum den 15 februari 2015. Närboende
och i övrigt enskilda berörda har informerats skriftligt via informationsskrift och
via annons i dagspressen.
Ärendets handläggning

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den 2 juli 2018. Efter kompletteringar kungjordes ansökan i ortstidningen
Eskilstuna kuriren och har remitterats till Miljö- och räddningstjänstnämnden i
Eskilstuna kommun (nämnden) samt Länsstyrelsen i Södermanlands län. Yttranden
har kommit in från nämnden. Länsstyrelsen i Södermanlands län har meddelat att
man avstår från att yttra sig. Pastoratet har fått tillfälle att bemöta yttrandena men
har meddelat att man avstår från att yttra sig.
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Ansökan med yrkanden och förslag till villkor
Ansökan avser ett ökat maximalt antal kremationer från 1400 till 2000 per år.
Det årliga antalet kremationer kommer även i fortsättningen att vara ca 1200 med
en måttlig ökningstakt. I Mälarregionen är de flesta krematoriema ganska hårt
belastade tidvis och reservkapaciteten är relativt liten. Pastoratet vill därför ha en
marginal så att det finns utrymme att hjälpa andra krematorier i regionen vid
större driftstörningar, renoveringar etc. på samma sätt som pastoratet får hjälp av
de närliggande krematoriema.

Yrkanden
Pastoratet yrkar på följande så som det slutligen formulerats. Tillstånd för fortsatt
drift av krematoriet med två ugnsanläggningar och att få genomföra högst 2000
kremationer per år vid Sankt Eskils kapellkrematorium samt tillstånd till klockringning i tillhörande klockstapel.

Förslag till villkor
1. Att få tillstånd för utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar enligt
följande:
I första hand: Vid varje kremering ska minst 200 gram aktivt kol tillsättas
för att avskilja kvicksilver. Värdet avser medelvärdet över de kremeringar
som utförs samma dygn. Det tillsatta kolet ska innehålla en lägsta specifik
area om 900 m2 per gram.
I andra hand: Utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar får ej överstiga 100 mg per kremering räknat som medelvärdet över 4 kremeringar per
krematorieugn vid ett besiktningstillfålle.
2. Utsläpp av stoft/partiklar till luft får inte överstiga 10 mg/m3 norm torr gas*.
Värdet skall gälla som medelvärdet över 4 kremationer per krematorieugn vid
ett besiktningstillfålle.
3. Utsläpp av kolmonoxid, CO, till luft får inte överstiga 50 mg/m3 norm torr gas*.
1-minutsmedelvärdet får inte överstiga 500 mg/m3 norm torr gasl. Värdena skall
gälla som medelvärden över 4 kremationer per krematorieugn. Värdena skall
innehållas under 97 % av krematorieugnarnas drifttid, uppvärmningstiden ej
inräknad. Värdena mäts kontinuerligt med anläggningens mätinstrument och
mätvärdena lagras för varje kremation.

* Med norm torr gas avses en normalisering av rökgasen till tryck 101,3 kPa vid temperatur 273 K
samt vid ett luftöverskott motsvarande 11 % syre
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4. Att få tillstånd för utsläpp av kväveoxider, NON, enligt följande:
I första hand yrkar pastoratet på att inget villkor skall anges i tillståndet.
I andra hand: Att få tillstånd för utsläpp av kväveoxider, NON, räknat som
kvävedioxid NO2, till luft med högst 1800 gram per kremation. Värdet
skall gälla som medelvärdet över 4 kremationer per krematorieugn vid ett
besiktningstillfälle.

5. Att få tillstånd att avsluta högst 3 % av det årliga antalet kremeringar med
kvicksilveravskiljningsutrustningen i bypass-läge.

6. Att ugnstemperaturen skall under en kremering inte understiga 700 grader
och rökgaserna skall vid kremering passera en zon av minst 800 grader.
Villkoret ska anses vara uppfyllt om minst 95 % av antalet kremationer
uppfyller de angivna värdena från och med 6:e minuten efter att ugnsluckan
stängts.

7. Ugnsanläggningen skall vara försedd med instrument för kontinuerlig
mätning och registrering av koloxid och syre i utgående rökgaser

8. Utsläpp av dioxiner, halt i utgående rökgas räknat som TCDD-ekvivalenter,
skall mätas, analyseras och redovisas i samband med förstagångsbesiktningen.

9. Filteranläggningen skall vara försedd med kontinuerlig mätning och
registrering av differenstryck för övervakning av eventuellt filtergenombrott.

10. Att kemikalier och farligt avfall skall förvaras på torr och mot omgivningen
tät plats så att innehållet vid eventuellt läckage eller spill inte kan förorena
omgivningen.
11. Att avfall skall hanteras och omhändertas på sådant sätt som kan godkännas
av tillsynsmyndigheten.

Page 6 of 31

Beslut
2019-12-17

7(28)
551-4870-2018

LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

12. Att verksamheten bedrivs så att den ekvivalenta ljudnivån* vid närliggande
bostadsbebyggelse inte överstiger:
dagtid 07.00 - 18.00 50 dB(A)
kväll 18.00 - 22.00 45 dB(A)
natt 22.00 - 07.00 40 dB(A)
sön- och helgdagar 07.00 - 18.00 45 dB(A)
Nattetid får inte momentanvärdet överstiga 55 dB(A). Om hörbara tonkomponenter eller impulsljud förekommer skall den ekvivalenta ljudnivån
sänkas med 5 dB(A)-enheter.
Pastoratets kommentar till villkorsförslagen
Nedan följer ett utdrag från pastoratets kommentarer till de villkorsförslag som
lämnats i ansökan.
Kommentar till villkorsförslag I - utsläpp av kvicksilver
Villkoret med tillsats av viss mängd aktivt kol överensstämmer med villkoret
som Ystads krematorium fått i samband med milj ööverdomstolens avgörande
den 22 juni 2009 i mål M 317-08. Villkoret har givits t.ex. Borås och Lunds
krematorier vid de senaste tillståndsprövningarna. Det ställs i domen inga
specifika krav på hur uppföljning ska ske utan där hänvisas till överenskommelse med tillsynsmyndigheten. Pastoratet föreslår att emissionsmätning
sker i samband med förstagångsbesiktning samt därefter efter överenskommelse med tillsynsmyndigheten, dock ej med tätare intervall än 3 år.
Villkoret med specifik utsläppsmängd är upptaget som ett exempel i
Branschfaktabladet och har varit relativt vanligt villkor bland Sveriges
krematorier.
Pastoratets kommentar till villkorsförslag 4 - utsläpp av kväveoxider
I Naturvårdsverkets branschfaktablad för krematorier anges exempel på villkor
för utsläpp av kvävoxider. Förslagen som nämns är 900 eller 1200 gram per
kremation. Beroende på vad som sätts in i ugnen så kan detta värde överskridas. Problemet med kväveoxider för krematorier är att pastoratet inte vet
och inte får ta reda på vad som finns i kistan. Samtidigt så vet pastoratet att
olika kistutföranden, kistmaterial mm ger upphov till olika höga kväveoxidutsläpp. Sedan måste det poängteras att det inte finns någon renings/reduceringsteknik på marknaden för denna typ av förbränning med små och mycket
varierande rökgasflöden. Att i ett sådant läge sätta en så låg nivå på ett
utsläppskrav att det är stor risk att värdet ideligen överskrids är helt klart fel.
Skall ett riktvärde anges bör nivån vara med mycket god säkerhetsmarginal.
* Den ekvivalenta ljudnivån används för att karaktärisera en i tiden varierande ljudnivå och är en
form av medelnivå under en given tidsperiod.
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Under 2016 genomfördes en undersökning om NOx-utsläpp från krematorier
vid Sandvikens krematorium. Där mättes och analyserades NOx från enbart
brännardrift med både eldningsolja klass 1 och RME, olika kisttyper och
vanliga kremationer. Utredningarbetet var klart i oktober 2016. Syftet med
utredningen har varit att öka kunskapen om NO„, hur det uppstår, vad kan
göras för att reducera utsläppet med befmtlig teknik etc. Projektet finansierades
av Forskningsstiftelsen för krematorieteknik, SKKF och kisttillverkarna.
Utredningen kan sammanfattas i följande punkter:
• NOx från krematorier utgör en mycket liten del, endast 0,04 %, av total
utsläppen i landet. Här kan man konstatera att Naturvårdsverket har fog för sitt
uttalande i brevet som SKKF fick hösten 2014 nämligen att man anser att NOx
inte är ett prioriterat utsläpp från krematorier i jämförelse med CO, Hg,
partiklar och kolväten.
•

De värden som erhållits varierar kraftigt, det framkommer i utredningens
mätningar och i utförda emissionsmätningar på krematorier. Detta beror
troligen på det som ligger i kistan, kroppens sammansättning, klädsel,
svepning, eventuella läkemedelsrester mm. Till detta kommer sedan typ av
kista där kista av rent trä ger mindre NOx-utsläpp än kista av spånskivematerial.

• Analys av erhållna värden ger att påverkan av den avlidnes vikt är liten, och
ingen påverkan av den avlidnes ålder eller antal dagar mellan dödsdag och
kremation.
•

Kista av spånskiva eller liknande ger ca 430 g NOx per kista och av rent trä
mindre än 70 g per kista.

•

Medelvärde för utförda kremationer är 722 g NOx per kremation inkl. kista,
388 exkl. kista. Medelvärdet är klart under det utsläpp svärde som anges som
villkor i vissa milj ötillstånd.

Medelvärde för samtliga 25 kremationer

inld
kista
g/krem

exkl
kista
g/krem

722

388

Kremationer där kistan
är spånskivebaserad, 20
st

medel
max
min

832
1351
535

425
927
144

Kremationer där kistan är
av rent trä, 5 stycken

medel
max
min

282
364
172

240
339
147
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•

Brännarna i huvudbrännkammare och efterbrännkammare ger mycket litet
bidrag till det totala NOx-utsläppet, detta oavsett om bränslet är RME eller
eldningsolja Eol.

•

Utredningens resultat överensstämmer med andra utredningar och mätningar.

• Utsläppens storlek kan inte påverkas i krematoriet med befintlig
krematorieteknik. Det finns heller ingen teknik på marknaden som kan
användas på krematorier för reduktion av NOx-utsläppen.
Pastoratets kommentar till villkorsförslag 6- ugnstemperatur
I samband med insättning sjunker temperaturen i ugnen eftersom insättningsluckan öppnas och stor mängd luft kommer in i huvudbrännkammaren. Detta är
speciellt besvärligt när en ugn har varit avställd över ett veckoslut eller längre
helg. För att motverka detta så måste ugnen förvärmas till ca 800 - 830 grader
och efterbrännkammaren till ca 870 grader för att temperaturen i samband med
insättning inte medvetet skall understiga ovan angivna värden. När ugnen är
"kall" dvs murverket inte är genomvarmt så är förbränning under de första fem
minuterna ganska lugn. Det innebär att temperaturen i både
huvudbrännkammare och efterbrännkammare hinner nå 700 resp. 800 grader
innan förbränningen på allvar kommer igång.
När en ugn väl är genomvarm så uppträder inte problemet, då finns så mycket
ackumulerad värme i murverket. Pastoratet är övertygade om att den extra olja
som måste eldas för att hålla de högre temperaturerna vid insättning efter t.ex.
veckoslut mm orsakar större miljöpåverkan än om pastoratet inte når temperaturerna under de första 5 minuterna under en kremation. Med denna typ av
villkor kan oljeförbrukningen totalt sänkas avsevärt, även väntetiderna mellan
kremationer minskas och effektiviteten ökas. Krematorierna i t.ex. Malmö,
Linköping, Göteborg och Borås har denna typ av villkor i sina tillstånd.
Pastoratets kommentar till villkorsförslag 8 - dioxin
Dioxiner förekommer i mycket små mängder i utsläppen från krematorier med
rökgasrening där aktivt kol ingår. Tekniken för rening av dioxin är den samma
som för kvicksilver. Mätningar har utförts vid ett stort antal krematorier i
landet bl.a. Ängelholm, Helsingborg, Linköping, Gävle, Malmö, Borås m.fl. i
samband med att nya rökgasreningsanläggningar tagits i drift. Mätningarna
visar värden kring 0,01 ng/nm3 torr gas*. Pastoratet anser inte att man behöver
ha villkor för utsläpp av dioxin med tanke på de mycket låga nivåer som erhålls
med rökgasrening med aktivt kol. Däremot kan en redovisning i samband med
förstagångsbesiktningen vara värdefull ur kunskapssyfte.

* Med norm torr gas avses en normalisering av rökgasen till tryck 101,3 1cPa vid temperatur 273 K
samt vid ett luftöverskott motsvarande 11 % syre
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Pastoratet beskrivning av verksamheten
Verksamheten vid Sankt Eskils kapellkrematorium består till övervägande del av
mottagning och kylförvaring av kistlagda avlidna, begravningsceremonier,
kremering och utlämning av askurnor.
Krematoriets upptagningsområde är i huvudsak Eskilstuna kommun och därtill
angränsande kommuner. Under de senaste åren har antal kremationer varierat
mellan knappt 1100 upp till 1230. Antalet från det egna pastoratet är ca 650 per år.
Antalet kremationer ökar något för varje år. Nuvarande tillstånd omfattar högst
1400 kremationer per år. En prognos för S:t Eskils kapell-krematorium har tagits
fram vilken ger att antalet kremationer kommer att öka till omkring 1500 per år
fram till år 2030.
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har under våren 2017 genomfört en
kartläggning och analys av den framtida krematorieverksamheten och bl a tittat på
hur stort kremationsbehovet kommer att vara i framtiden i respektive län.
Pastoratets krematorium i Eskilstuna har även ett behov att även kunna hjälpa
krematorierna både Örebro och Västerås.
Eskilstuna pastorat anser att den befintliga krematorieugnen och rökgasreningsanläggningen kommer kapacitetsmässigt att vara tillräcklig för några år till framåt
men att en andra ugn med komplett rökgasrening behöver installeras om 5 till 10
år. Då krematorier i närområdet har längre driftstopp eller utför tidskrävande
reparationer mm så behöver krematoriet i Eskilstuna ha en viss överkapacitet både
tekniskt och tillståndsmässigt för att kunna bistå med kremationshjälp. På samma
sätt erhålls hjälp vid egna driftstopp eller större reparationer. Ansökan omfattar
därför 2000 kremationer per år.
Driftresultaten från befmtlig anläggningen visar att utsläppsvärdena med god
marginal hålls inom gällande tillstånd. Vid planerad om- och tillbyggnad kommer
befmtlig anläggning att kompletteras med ytterligare en ny ugn med rökgasreningsutrustning.
Teknisk beskrivning
S:t Eskils kapellkrematorium togs i bruk 1968. Inom byggnaden finns två begravningskapell: Ljusets och Stillhetens. Den nuvarande krematorieugnen installerades
2011 och rökgasreningsanläggningen installerades 2015. Utrustningen är utbytt
från den ursprungliga installationen som utfördes 1998.
En modern krematorieanläggningen består av följande huvudkomponenter: en ugn
med efterbrännkammare, rökgaskylare, utrustning för rökgasrening (partiklar och
kvicksilver) samt rökgasfläkt och skorsten. Från ugnen leds rökgaserna via kanal
till de olika stegen i reningsanläggningen. Rökgaserna kan även ledas från ugnen
direkt till skorstenen. Denna bypass-kanal är försedd med kylluftsinsläpp och
används endast vid uppstart av ugn samt vid nödsituation.
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Före första insättning på morgonen förvärms ugnen med oljebrännare, som startar
automatiskt och värmer upp den till en temperatur på min 730 grader i huvudkammaren (HBK'n) och min 830 grader i efterbrännkammaren (EBK'n). Rökgaserna leds även genom kylare och reningsutrustning.
Till en ugn hör en automatisk insättningsanordning, som är förreglad så att någon
insättning av kista inte är möjlig att göra innan rätt temperatur i ugnen uppnåtts.
För att erhålla full funktion i anläggningens samtliga komponenter krävs att
anläggningen uppnått föreskrivna temperaturer före första insättning.
Under löpande drift startar brännare om temperaturen i HBK'n och EBK'n
tenderar att falla under 700 grader respektive 800 grader. HBK'n såväl som
EBK'n är utrustad med brännare, som via automatik reglerar så att föreskrivna
temperaturer ej underskrids. Under drift ligger temperaturen i intervallet 700 till
1200 grader.
Före rening/filtrering i textilfilter (även kallat spärrfilter) behöver rökgaserna
kylas till 120 till 150 grader. Detta sker i en vattenkyld rökgaskylare. Vätskesystemet som för bort värme från rökgaskylaren är ett slutet system där värmen
kan överföras till byggnadens värmesystem, kylas bort i en utomhusplacerad
fläktförsedd kylmedelkylare eller kylas i en värmeväxlare. I Eskilstuna överförs
en del av överskottsvärmen till krematoriebyggnadens eget värmesystem. Diskussioner har förts om koppling till Eskilstuna fjärrvärmenät men resultatet har blivit
att inte göra någon anslutning i dagsläget på grund av orimligt höga investeringskostnader för pastoratet. Ackumulatortankarna har istället byggts ut för bättre
värmeåtervinning för uppvärmning av de egna lokalerna. En oljeeldad värmepanna finns också att nyttja vid behov för uppvärmning av lokalerna.
Vid S:t Eskils kapellkrematorium är rökgasrening enligt pulvermetoden installerad. Den nya ugnen kommer också att förses med rökgasrening enligt pulvermetoden. De kylda rökgaserna från rökgaskylaren leds till ett textilt spärrfilter.
Filterpåsama beläggs med ett pulver av aktivt kol genom att kol blåses in i filtret
på morgonen innan kremeringen startas. I filtret avskiljs flygaska och kvicksilver
som absorberats i pulvret. Avskiljningen av kvicksilver är bättre än 97 %. Utmatning av kol till avfallstunnan sker på kvällen efter att filtret skakats eller renblåsts.
Till pulvermetoden hör också behållare för aktivt kol, avfallstunna och ett vakuumaggregat för att suga förbrukat kol till avfallstunnan. Kolbehållaren fylls via
entreprenörens försorg och behöver bytas efter ca 800 till 1000 kremationer.
Pulveråtgången är ca 0,25 kg per kremation.
By-passystemet
För att skydda rökgasreningsutrustningen finns ett by-passystem installerat (bypass av rökgasreningen). Systemet är automatiskt styrt. Drift med by-passpjället
öppet sker endast då något fel uppträder i reningssystemet t.ex. vid för hög rökgastemperatur före filter som kan medföra att filtret förstörs. By-passfunktionen
finns då man av etiska skäl inte kan avbryta en påbörjad kremering utan måste
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fullfölja den. Vidare är by-passpjället öppet vid uppvärmningen av ugnen till ca
400-500 grader, detta för att kalla rökgaser kan orsaka kondens i kylare och filter.
Under drift kan inte by-passpjället öppnas manuellt så att rökgasreningen medvetet kan förbikopplas. Har by-passfunktionen trätt in så kan endast pågående
kremering avslutas. För att åter kunna sätta in en ny kista måste felet åtgärdas då
öppning av insättningsluckan på ugnen är förreglad med att rökgaserna går genom
rökgasreningen. By-passdrift beror i huvudsak på strömavbrott men även tekniska
fel på rökgaskylning och filter. Inträffar en övergång till by-pass efter att halva
kremationen är genomförd så har huvuddelen av kvicksilvret redan övergått till
filterutrustningen, dvs miljöpåverkan av en bypass är i många fall liten.
El- och styrutrustning
Till en modern krematorieanläggningen hör en datoriserad mät-, styr- och regleranläggning Styrning, övervakning och reglering sker via PLC, en programmerbar
dator i industriutförande. På ugnsfronten finns en pekskärm för manövrering och
övervakning av hela anläggningen. Samma bilder kan även ses på en PC kopplad
till systemet. PC:n placeras i kontrollrummet i anslutning till ugnsrummet I PC:n
lagras också driftsdata, kremationsrapporter, statistik mm. Driftlarmhantering sker
också via PC:n.
PLC:n styr temperatur i ugn och efterförbränningskammare, rökgastemperaturen
efter rökgaslcylaren, rökgastemperaturen före filter, 02-halten i rökgaserna efter
ugnen, undertrycket i ugnen, undertrycket i rökgaskanalen mellan reglerspjäll och
rökgaskylare och kylmedeltemperaturer vid rökgaskylare samt styr rökgastemperaturen till skorstenen vid by-passdrift. PLC:n övervakar temperatur i ugn
och efterförbränningskammare, rökgastemperaturen efter rökgaskylaren, rökgastemperaturen före och efter filter, 02-halten i rökgaserna efter ugnen, undertrycket i ugnen, undertrycket i rökgaskanalen mellan reglerspjäll och rökgaskylare, kylmedeltemperaturer vid rökgaskylare, brännare, primär- och sekundärlufttillförsel, spjällpositioner, CO-halten i utgående rökgas samt differenstryck
över både partikelfilter och eventuellt bäddfilter för indikering av eventuellt
filtergenombrott.
Förbränningsstyrning i ugnen sker via signal från en givare som mäter syrgashalten placerad i rökgasflödet efter ugnen. 02-regleringen styr sekundärlufttillförseln. Till anläggningen är kopplat instrument för kontinuerlig mätning och
rapportering av koloxid och syre i utgående rökgas samt för differenstryckmätning
över filter för indikering av eventuellt filtergenombrott.
Instrument installeras för att kontinuerlig mäta och lagra mätvärden för koloxid
och syre i utgående rökgas. På samma sätt mäts och registreras differenstryck över
filtren och temperaturer i huvud- och efterbrärmkammarna.
Som reserv vid utebliven elleverans finns ett dieseldrivet reservicraftaggregat
installerat. Aggregatet används endast för att leverera elkraft så att man skall
kunna avsluta en pågående kremation. Viss utrustning strömförsörjs via en UPSanläggning.
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Sotning av anläggning
De delar som behöver sotas är framför allt ugnens efterbrännkammare, rökgaskanalen mellan ugn och rökgaskylare och rökgaskylaren. Efterbrännkammaren
sotas manuellt efter ca 1000 till 2000 kremationer dvs ca var artonde månad.
Sotningen utförs vanligen av servicepersonal från ugnsleverantören. Rökgaskanalen mellan ugn och rökgaskylare sotas manuellt ca en gång per år av sotningsväsendet. Rökgaskylaren sotas automatiskt efter varje kremeringsdag.
Kylaren är försedd med automatisk tryckluftssotning som styrs så att en sotningsfrekvens genomförs efter att sista kremeringen utförts för dagen. Vid sotningen
så körs rökgasfläkten med högt flöde så att sotet flyttas till partikelfiltret där det
avskiljs. Manuell sotning av rökgaskylaren förekommer dessutom i samband med
anläggningens service, 3 till 4 gånger per år. Rökgasfläkten körs då på samma sätt
för att överföra sotet till partikelfiltret.
Skorsten
Krematoriets befmtliga skorsten kommer att nyttjas även i fortsättningen.
Skorstenshöjden är ca 15 m över mark.
Reningsresultat
Både pulvermetoden och bäddmetoden ger samma reningsresultat dvs bättre än
95 % kvicksilveravskiljning och bättre än 10 mg partiklar per m3 norm torr gas.
Storleken på utsläpp av kolmonoxid, som beror på förbränningsstyrningen i
krematorieugnen, understiger 50 mg/m3 norm torr gas som medelvärde under
en kremation.
Chalmers tekniska högskola har i utredning 2003 visat att kvicksilver lagras
stabilt i adsorbent av aktivt kol eller aktivt kol och kalk (pulveimetod). Den
befintliga anläggningen vid krematoriet medger fortsatt kremering med bästa
kända teknik vilket ger minsta möjliga utsläpp.
Avfall
Farligt avfall i form av sot och partiklar, som är bemängt med kvicksilver, samlas
i tätslutande plåtkärl för transport vidare för behandling. Mängden avfall uppgår
till ca 0,25 kg per kremation för pulvermetoden. Avfallet förvaras och transporteras i tättslutande tunnor och av godkända transportföretag till SAKAB.
Stödbränsle
Som bränsle för uppvärmning av krematorieugn används lågsvavlig eldningsolja
klass 1. Förbrukningen uppgår till ca 20 liter per kremation. Eldningsolja 1
kommer i att ersättas med ett förnybart bränsle där RME (rapsmetylester) är det
mest lämpade för krematorieugnar. För närvarande används RME vid ca 20
krematorier i landet. RME minskar det fossila koldioxidutsläppet med mer än
60 % jämfört med fossil eldningsolja. Ytterligare ett bränsle kan vara aktuellt,
HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Bränslet är 100 % förnybart. Övergången
från eldningsolja till HVO är enklare än från eldningsolja till RME.
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Arbetstid och tidsåtgång för kremering
Verksamheten vid Sankt Eskils kapellkrematorium bedriv dagtid. Då en kremering tar ca 70-80 minuter att genomföra brukar man klara ca 6 kremeringar under
en arbetsdag per ugn. Vid stort kremeringsbehov utnyttjas först alla veckans
arbetsdagar och om inte detta är tillräckligt kan visst övertidsarbete bli aktuellt.
Hantering av aska efter kremerat stoft
Hanteringen askan från kremationerna följer de bestämmelser som anges i begravningslagen och begravningsförordningen.
Råvaror och kemiska produkter
De råvaror som förväntas användas på krematoriet är i stort sett bara bränslen i
form av: RIVIE (rapsmetylester). Förvaras i befintlig oljetank i byggnaden.
Tankvolym ca 15 m3. Årlig förbrukning med ca 1200 kremationer blir ca 25 m3.
I reservkraftaggregatets tank finns ca 50 liter Diesel. Aggregatet är placerat i
maskinrum i byggnaden. Hydraulolja. Förvaras 5 liter som reserv för eventuell
påfyllning av hydraulsystem för insättningsanordningar och ugnsluckor.
Lokalisering och planförhållanden
S:t Eskils kapellkrematorium är beläget på S:t Eskils kyrkogård i Eskilstuna.
Området är stadsplanelagt för begravningsändamål. Avståndet till de närmaste
bostäder i småhus på Åsbyvägen och Ekorrvägen är ca 150 m. Inom en radie av
200 m från krematoriets utsläppspunkt fmns 10 bostadsfastigheter och en verksamhetslokal (handelsträdgård). Ökas radien till 300 m så är ca 35 fastigheter
belägna inom det avståndet.
Miljökonsekvensbeskrivning
S:t Eskils kapellkrematorium utgör en del av begravningskapellet på S:t Eskils
kyrkogård i Eskilstuna. Vid krematoriet finns modern utrustning installerad och
ytterligare en ugn med komplett rökgasrening planeras att installeras under de
kommande åren. Anläggningen kommer att utföras enligt den bästa teknik som för
närvarande är känd inom branschen. Vid mätningar av utsläpp till luft vid krematoriet och även vid liknande anläggningar har konstaterats att den installerade
tekniska utrustningen ger mycket låga utsläpp, betydligt lägre än de riktvärden
som är brukliga vid tillståndsgivning. Det kvicksilverhaltiga avfallet som erhålls
vid partikelrening av rökgaserna samlas i tättslutande plåtkärl. Avfallet kommer
att transporteras iväg för omhändertagande och destruktion.
Miljökvalitetsnormer
Från ett krematorium utgörs de huvudsakliga utsläppen av kolmonoxid, partiklar
och kvicksilver men utsläpp förekommer också av bl a kvävedioxid. För CO,
partiklar och kvävedioxid gäller milj ökvalitetsnormer.
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Nollalternativet
Nollalternativet avser att föreslagen verksamhet/åtgärd enligt ansökan inte
kommer till stånd. Konsekvenserna av nollalternativet kan här behöva belysas
utifrån två tänkbara scenarier beroende på vad som vägs in i ett nollalternativ.
De två scenarierna är: - nedläggning av krematoriet dvs ingen verksamhet förekommer - anläggningen drivs vidare i nuvarande utförande enligt nuvarande
milj ötillstånd.
En nedläggning av krematoriet skulle innebära både ett stort känslomässigt och
ekonomiskt bortfall för Eskilstuna pastorat. Krematorium har funnits i Eskilstuna
sedan 31 december 1934 och S:t Eskils kapellkrematorium har funnits på Sankt
Eskils kyrkogård sedan 1968. Andelen avlidna i Eskilstuna pastorat som kremeras
är ca 90 %. Krematoriet utgör alltså en viktig del i begravningsverksamheten i
Eskilstuna. Dessutom betjänar också krematoriet pastorat belägna runt Eskilstuna.
En nedläggning innebär troligen också att antalet kremerade kommer att minska
vilket leder till ökade kostnader på grund av att fler då kommer att välja den
dyrare jordbegravningen. Miljömässigt innebär en nedläggning en kraftig ökning
av transporterna. Kremering kommer då att behöva ske i de närbelägna krematorierna i Västerås, Örebro, Katrineholm och eventuellt även Nyköping och
Uppsala. Minst 1200 kremeringar skall fördelas på nämnda krematorierna som i
vissa lägen har måttlig överkapacitet. Ett samråd har hållits med de kringliggande
krematorierna. Här konstaterades att Västerås och Uppsala inte kan ta emot kistor
från Eskilstuna pga kapacitetsbrist. De krematorier som återstår är då Örebro,
Katrineholm och Nyköping som heller inte har kapacitet fullt ut att ta emot ytterligare kremationer. Här behöver alla dessa tre i så fall samverka vilket medför ett
stort transport- och logistikarbete. En nedläggning av krematoriet i Eskilstuna kan
därför inte anses realistiskt.
Ett nollalternativ där anläggningen drivs vidare i nuvarande utförande enligt
nuvarande miljötillstånd torde inte vara gångbart någon längre tid. Miljötillståndet
är enligt den gamla lagstiftningen, milj öskyddslagen, som nu varit inaktuell i snart
18 år. Det kan därför ses som angeläget att S:t Eskils kapellkrematorium får ett
aktuellt tillstånd som verksamheten kan rätta sig efter under lång tid framöver.
Utsläpp till luft
Från verksamheten förekommer i huvudsak utsläpp till luft. Utsläppen till luft
kommer att ske via skorsten med höjd ca 15 m över mark. För närvarande utförs
ca 1200 kremationer per år. Antalet ökar något för varje år och inom en 10-årsperiod kommer antalet troligen ha ökat till ca 1400. Förutsedd miljöpåverkan
beräknas dels efter 2000 kremationer per år (enligt ansökan) och dels efter ett
troligt antal under normal drift inom närmaste 10-årsperioden, här satt till 1400
kremationer per år.
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I ansökan om tillstånd enligt miljöbalken yrkas på tillstånd för utsläpp till luft
enligt följande begränsningsvärden: för kolmonoxid (CO) 50 mg/nm3 tg* som
genomsnitt under en kremation, för partiklar 10 mg/nm3 tg för kvicksilver (Hg)
80 pg/m3 norm tg* (vilket motsvarar 5 % av ingående kvicksilvermängd).
Beräknade utsläpp per år enligt villkorsförslag:
Antal kremationer

CO — kg/år

Partiklar — kg/år

Hg - g/år

2000
begränsningsvärde enligt yrkande

260

53

300

1400
begränsningsvärde enligt yrkande

185

37

210

Mängderna är beräknade utifrån gasflöde 1700 nm3/h, att en kremation tar 70 min
och att i varje kista fmns 3 g kvicksilver.
Utsläppen av kolmonoxid (CO), partiklar och kvicksilver till luft från krematoriet
kommer att vara lägre än enligt de begränsningvärden som kommer att anges i
yrkandet. Med erfarenhet från det egna och andra krematorier som installerat
rökgasrening av samma typ och utfört mätningar efter installationen så är det
troliga utfallet följande: för kolmonoxid (CO) ca 15 mg/nm3 tg* som genomsnitt
under en kremation, för partiklar ca 5 mg/nm3 tg för kvicksilver (Hg) ca 1,5 % av
ingående kvicksilvermängd.
Troliga utsläppsmängder vid faktiskt drift:
Antal kremationer

CO — kg/år

Partiklar — kg/år

Hg - g/år

2000
begränsningsvärde enligt yrkande

78

27

90

1400
begränsningsvärde enligt yrkande

56

19

64

Då utsläppen idag från krematoriet är i stort sett lika tabellen ovan så kommer inte
utsläppen att minska i någon större omfattning i samband med en utbyggnad till
två ugnar. Att anläggningen söker tillstånd för 600 kremationer fler per år innebär
inte automatiskt att utsläppen ökar. Endast om något krematorium i Mälarregionen

* Med norm torr gas avses en normalisering av rökgasen till tryck 101,3 kPa vid temperatur 273 K
samt vid ett luftöverskott motsvarande 11 % syre
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behöver hjälp vid större driftstörning etc kan antalet uppgå till totalt 2000 kremationer per år. Samtidigt minskar ju utsläppen på något annat ställe i regionen.
Utsläpp förekommer även av svavel (från eldningsoljan), av dioxin (från förbränning av bl.a. klorider) och koldioxid (vid all förbränning). Utsläppen av
dioxin har mätts vid ett antal krematorier de senaste åren och samstämmigt visar
mätningsresultaten att halterna är nära den gräns som är möjlig att detektera dvs
mindre än 0,01 ng/nm3 torr gas. Tekniken för att rena rökgaserna från kvicksilver
är den samma som för rening från dioxiner (om kol används). Därav de mycket
låga utsläppsnivåerna.
Utsläpp till vatten
Den krematorietekniska utrustningen ger inga utsläpp till vatten och är inte
kopplad i någon punkt till byggnadens avloppssystem. Spillvatten från byggnaden
erhålls endast från personalutrymmen, från lokalvård och från publika toaletter i
byggnaden.
Buller
Kyrkogårdar är stilla platser och verksamheten i krematoriet är anpassad för att
inte störa kyrkogårdens frid och lugn. S:t Eskils kapellkrematorium på S:t Eskils
kyrkogård har varit i drift sedan 1968. Besökare har inte framfört klagomål om att
de blivit störda av den befintliga krematorieanläggningen. En utökad krematorieanläggning kommer inte att genera mer buller. Detta medför att risken för
störningarna från verksamheten är mycket små för närboende och närliggande
bebyggelse.
Buller från transporter kan förekomma men i mycket liten omfattning. Det är föga
troligt att t.ex. begravningsbyråernas bilar väsnas, däremot kan olje- och varutransporter ge upphov till visst buller och då under dagtid. Transporterna är relativt få,
ca en större transport per var tredje vecka. Det är viktigt att påpeka att transporterna inte kommer att öka på grund av de planerade åtgärderna.
Klockringning
Pastoratet har genomfört en bullermätning och mätt upp ljudnivåerna vi angränsande bostäder vid klockringning. Klockringning pågår normalt i 90 sekunder i
samband med begravningsceremonier och maximal nivå som uppmättes vid fasad
vid närmast bostad var 66 dB(A). Klockringning äger enbart rum dagtid.
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Yttranden
Yttrande över ansökan har inkommit från Miljö- och räddningstjänstnämnden i
Eskilstuna (nämnden). Nämnden bedömer den sökta fortsatta och utökade
verksamheten, inklusive klockringning, som tillåtlig och har i huvudsak anfört
följande.
Verksamheten har bedrivits på samma plats och på samma sätt som ansökt verksamhet. Lokaliseringen till en kyrkogård är det vanliga förfarandet. Ökningen från
1400 till 2000 kremationer är en betydande men inte för lokaliseringen avgörande
ändring.
Utökningen av antal kremationer kommer att medföra en i stort linjär motsvarande
ökning av utsläppt mängd föroreningar, då varje kremation i sig genererar ett utsläpp av förbränningsprodukter. Likaså kommer mängden använt aktivt kol att
öka.
Klockringning sker enligt ansökan under tiden 10-15, det vill säga dagtid och för
närvarande ca 420 gånger per år, 90 sekunder per gång och med en distinkt ton.
Den uppmätta bullernivån för momentant buller är då över det värde som anges av
Naturvårdsverkets som ekvivalentnivå dvs, ett medelvärde över viss tid. Riktvärde
för momentant buller finns inte för dagtid utan enbart för natt. Klockringningen är
dock inte en ny företeelse och får anses vara normalt förekommande vid denna typ
av verksamhet.
Angående sökandes förslag på villkor
- Kvicksilver
Nämnden anser att ett villkor för kvicksilver bör vara av funktionskaraktär. Ett
villkor i enlighet med bolagets förstahandsyrkande är att föredra. Det har visats
sig medföra acceptabel mängd kvicksilver i rökgaserna. Verksamheten kan inte i
förväg analysera eller under kremeringen styra mängden kvicksilver som tillförs
ugnen. Inte heller är renings- och analysutrustning anpassade för en momentan
operativ styrning av kvicksilverrening. En mängd eller koncentrationsvillkor
skulle därför behöva sättas med betydande marginaler eller som riktvärde och i
stort sakna styrningsfunktion på verksamheten.
Nämnden avstyrker sökandes villkorsförslag gällande kvicksilverrening i bypassläge. Med ett villkor enligt sökandes förstahandsyrkande är nämndens bedömning
att det inte behövs ett sådant villkor. Att anläggningen hamnar i by-passläge bör
anses vara en driftsstöming som regleras genom egenkontroll och tillsyn som kan
regleras enligt det allmänna villkoret och generella lagkrav på verksamheter.
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-

Stoft/partiklar

Vid all förbränning medför stoft och partiklar i sig en förorening och de medför en
transport av andra föroreningar. Det finns därför skäl att reglera utsläppet av stoft
i enlighet med föreslaget villkor. Villkoret bör dock formuleras i stort enligt
följande.
Utsläpp av stoft/partiklar till luft får som riktvärde inte överstiga 10 mg/m3 norm
torr gas som medelvärde över fyra på varandra efterföljande kremationer.
Nämnden anser att villkor bör fastställas att gälla under drift, inte vid besiktning.
Att kontroll endast sker vid just besiktning bör inte påverka villkorsformuleringen. En kontinuerlig stoftmätning bör vara ett alternativ för kontroll och
villkoret behöver då vara anpassat till den möjligheten.
-

Kolmonoxid

Den halt eller mängd kolmonoxid som släpps ut i samband med en kremering kan
inte i sig medföra risker för människa eller miljö. Ett villkor för kolmonoxid bör
ses som ett sätt att övervaka hur väl förbränningen sker och risken för utsläpp av
potentiellt farligare ämnen som bildats under förbränningen. Ett villkor bör därför
vara utfol mat som ett riktvärde. Ett villkor kan formuleras i huvudsak som
sökandes förslag.
Utsläpp av kolmonoxid, CO, till luft får som riktvärde inte överstiga 50 mg/m3
norm torr gas som medelvärde över en kremering. 1-minutsmedelvärdet får som
riktvärde inte överstiga 500 mg/m3 norm torr gas. Värdena skall innehållas
under 97 % av krematorieugnarnas drifttid, uppvärmningstiden ej inräknad.
Värdena mäts kontinuerligt med anläggningens mätinstrument och mätvärdena
lagras för varje kremation.
-

Kväveoxider

Nämnden anser att det inte behövs något villkor för kväveoxider från kremeringen. Det framgår som att det inte finns någon användbar reningsteknik för att
reducera kväveoxider från denna typ av småskalig batchvis förbränning. Då
sökande inte kan styra kväveinnehållet i ugnen eller påverka bildandet av kväveoxider i förbränningen så saknas skäl att föreskriva ett villkor. Utsläppet av
kväveoxider begränsas istället av antal kremationer.
- Förbränningstemperatur
Nämnden delar sökandes resonemang och villkorsförslag. 5 % av antalet kremationer uppgår till 100 kremationer per år. Detta är ett rimligt antal för att begränsa
och reglera temperaturavvikelser till i huvudsak endast uppstartslägen. Verksamheten kan undvika situationen genom extra förbränning av stödbränsle. I tillsynen
har avvikelsen i temperatur och frekvensen på avvikelser inte gett skäl för att
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föreslå ett striktare villkor. Temperaturavvikelserna har i de flesta fall varit
marginella.
-

Kontroll och mätning

Nämnden delar sökandes förslag på villkor för kontinuerlig mätning av kolmonoxid och syrehalt samt filterfunktionen (differenstryck). Däremot anser nämnden
att dioxin bör mätas minst vart 3 år, och inte bara vid förstagångsbesiktning, med
tanke på närheten till bostäder och att villkoret föreslås vara ett funktionsvillkor.
-

Kemikalier och farligt avfall

Nämnden delar sökandes förslag på villkor gällande förvaring av kemikalier och
farligt avfall. Däremot anser nämnden att det inte behövs ett generellt villkor för
hantering av avfall, då detta regleras i generell lagstiftning.
-

Buller

Ett villkor kring buller bör exkludera klockringningen från verksamheten, då
denna är av en tillfällig och specifik karaktär. Nämnden anser att villkor för buller
bör omfatta andra delar av verksamheten, såsom reningsutrustning och fläktar och
andra utsläppspunkter. Villkoret bör även regleras med dagtid enligt 06.00-18.00.
-

Förslag på villkor gällande klockringning

För att undvika störning från klockringning vid det närliggande bostadsområdet
bör ett villkor föreskrivas gällande den tidpunkt och ringningstid som anges i
ansökan. Nämndens bedömning är att klockringning vid en begravningsverksamhet är en naturligt förekommande potentiell störning som är av tillfällig karaktär. Nämnden anser dock att en reglering endast via det allmänna villkoret inte är
tillräcklig. Miljööverdomstolen har i ett mål* fastställt bullergränsvärden under
nattetid för klockringning på en annan plats som inte kan anses möjliga att uppnå
för sökt verksamhet. Då sökande anger att klockringning endast sker dagtid så bör
ett villkor säkerställa det enligt följande förslag till villkor.
Klockringning får endast ske dagtid (06:00 - 18:00) under som längst 90
sekunder. Om klockringning av oförutsett skäl vid enstaka tillfälle behöver ske
utanför dagtid eller under längre tid så ska detta i god tid anmälas till
tillsynsmyndigheten.

Länsstyrelsen i Södermanlands län har meddelat att de avstår från att yttra sig och
pastoratet har avstått från att lämna ett bemötande över det nämnden framfört.

* Miljööverdomstolens avgörande den 15 januari 2002 i mål M 8856-00.
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Milj öprövningsdelegationens överväganden
Miljökonsekvensbeskrivning

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och
upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken i dess lydelse före 1 januari 2018. Miljöprövningsdelegationen fmner att
inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda kompletteringar uppfyller
kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken enligt dess lydelse före
1 j anuari 2018.
Tillåtlighet

Tillståndets omfattning
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att pastoratets verksamhet inom ramen
för ansökan enbart är inriktad på kremering och begravningsceremonier. Verksamheten bedöms vara av begränsad omfattning vilket behöver beaktas men
samtidigt vägas mot det särskilda behovet av försiktighetsåtgärder som krävs vid
drift av ett krematorium. Med meddelade villkor och åtaganden finner Miljöprövningsdelegationen att en omfattning om 2000 kremationer enligt ansökan kan
medges.
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § milj öbalken ska det för en verksamhet eller åtgärd som tar i
anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för
människors hälsa och miljön. Vid bland annat tillståndsprövning enligt 9 kap.
miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas endast i de
fall som gäller ändrad användning av mark- eller vattenområden. Pastoratets
ansökan medför en ökning av antal kremationer. Med beaktande av att verksamheten har bedrivits på platsen sedan tidigare samt meddelade försiktighetsmått
och åtaganden från pastoratet kan platsen anses vara lämplig för den sökta
verksamheten.
Hushållningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 5 § milj öbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar
en åtgärd, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning Miljöprövningsdelegationen gör i denna del den
bedömningen att pastoratet visat att verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder
och meddelade villkor kommer att bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. 5 § miljöbalken.
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Planförhållanden
Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock
göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten inte strider mot gällande planer
eller områdesbestämmelser.
Natura 2000
Verksamheten påverkar inget Natura 2000-område. Verksamheten vid förbränningsanläggningen bedöms inte heller påverka något riksintresse på ett sådant sätt
att inte tillstånd kan lämnas för en fortsatta och utökade verksamhet.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att
miljökvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477)
fastställt sådana milj ökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en
förordning (2001:554) om milj ökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Vidare har Vattenmyndigheten för Östersjöns vattendistrikt, med stöd av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om
miljökvalitetsnormer för ytvatten- och grundvattenförekomster. Miljöprövningsdelegationen finner att verksamheten inte kommer att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt ovan nämnda förordningar överskrids.
Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 nationella milj ökvalitetsmål. Milj öprövningsdelegationen konstaterar utifrån ingivna handlingar att verksamheten kan ha en viss
påverkan på några milj ökvalitetsmål, t.ex. frisk luft, genom utsläpp av rökgaser
från verksamheten. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att verksamheten
endast marginellt kommer att motverka möjligheten att uppnå dessa nationella
miljömål sett i ett större perspektiv.
Villkor
Miljöprövningsdelegationen finner det motiverat att föreskriva vissa villkor med
ett annat innehåll än pastoratet föreslagit. Nedan följer en närmare motivering av
några av villkoren.
Villkor 2 —Avskiljning av kvicksilver och dioxin ur rökgaserna
Miljööverdomstolen har i två domar den 22 juni 2009, mål nr M 10050-08 och
M 317-08, fastslagit att det inte är lämpligt att reglera utsläpp av kvicksilver från
krematorium med villkor som innehåller kvantitativa begränsningsvärden kopplat
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till enstaka emissionsmätningar. I stället bör villkoret uttryckas som krav på
reningsutrustning samt dess skötsel och drift. Anledningen till detta är den
osäkerhet som råder beträffande mängden ingående kvicksilver till ugnen och dess
flödesvägar samt de svårigheter som gör sig gällande i fråga om provtagning och
analys av kvicksilver. Miljöprövningsdelegationen finner mot bakgrund av detta
att det inte är lämpligt att föreskriva något haltvillkor baserat på
emissionsmätningar avseende kvicksilver i tillståndet.
Miljöprövningsdelegationen bedömer att den reningsutrustning som är installerad
vid pastoratets krematorium för avskiljning av kvicksilver motsvarar bästa möjliga
teknik. Kravet på bästa möjliga teknik omfattar dock inte endast installation av
viss typ av process- eller reningsutrustning utan även att anläggningen drivs under
betingelser som är optimala från miljösynpunkt.
Miljöprövningsdelegationen anser att det är viktigt att mängden aktivt kol som
tillsätts sker med marginal samt ett kolets specifika area är sådan att avskiljningen
är effektiv. Det fmns därför skäl att föreskriva ett begränsningsvärde som innebär
att 200 gram aktivt kol i pulverform, med en lägsta specifik area om 900 m2 per
gram, ska tillsättas per kremation.
Villkor 3 — Kontroll av dioxinutsläpp till luft
Miljöprövningsdelegationen bedömer vidare att 200 gram aktivt kol av ovan
angiven minsta kvalité även kan ge en tillräckligt bra avskiljning av dioxin vid rätt
utformning av reningsutrustning. Miljöprövningsdelegationen anser att det inte är
skäligt att kräva att pastoratet gör återkommande kontroller av dioxin så som
nämnden har anfört. Delegationens erfarenhet av dessa mätningar är att avskiljningen av dioxin är effektiv vid fungerande avskiljning av kvicksilver*.
Mätningar av dioxin är minst lika komplicerade som mätning av kvicksilver och
kan därför lämpligen hanteras som ett funktionsvillkor enligt villkor 2 samt
uppföljning av avskiljningsgraden för kvicksilver enligt villkor 12. Däremot är det
motiverat med en uppföljning vid ett enstaka tillfälle av reningsutrustningen vid
en nyinstallation för att säkerställa anläggningens förmåga att avskilja dioxin.
Villkor 4, stoft i rökgaser
Miljöprövningsdelegationen bedömer att föreskriven högsta tillåten stofthalt är
lämplig utifrån kapaciteten i tillgänglig reningsutrustning och att begränsningsvärdet ska kontrolleras vart annat år.

* Slutliga villkor för krematorieverksamhet vid krematoriet i Berthåga, dnr 551-1371-17 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027241dd/1528123055473/
2017-07-06-S l ud i ga-villkor-for-B erthåga-krematorium-551-1371-17.pdf
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Villkor 5, förbränningstemperatur
Milj öprövningsdelegationen finner inte skäl att tillmötesgå pastoratets förslag om
att ett undantag ska göras i temperaturkravet för ett visst antal kremationer.
Temperaturkravet har sin grund i regelverket för avfallsförbränning och ytterst
handlar det om att få en god förbränning samt undvika uppkomsten av höga halter
dioxin. Om uppvärmningen av ugnen efter en helg kan göras till lägre kostnad
med annat bränsle än olja, t.ex. rent fast biobränsle, så står det pastoratet fritt att i
samråd med tillsynsmyndigheten avgöra om det kan ske utan ökade utsläpp och
olägenheter för omgivningen.
Villkor 6, kolmonoxid i rökgaser
Miljöprövningsdelegationen anser att föreslaget villkor för utsläpp av kolmonoxid
kan gälla som begränsningsvärde vid emissionsmätningar vart annat år, under förutsättning att utrustningen som loggar uppmätta värden sammanställs regelbundet
och mätresultaten kan göras tillgängliga för tillsynsmyndigheten på anmodan.
Villkor 12 - Emissionsmätningar av villkorsreglerade utsläpp och kvicksilver
En serie av emissionsmätningar ger ett mått på reningsutrustningens förmåga att
avskilja kvicksilver sett över en längre tid, även i de fall avskiljningsgraden inte är
direkt kopplad till uppföljningen av ett begränsningsvärde. Ett intervall på vart
annat år kan vara motiverat av att upp till 2 000 kremationer per år kan genomföras
och ses som en del av verksamhetens egenkontroll.
Uppskjutna frågor

Europaparlamentets och rådets direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa
luftföroreningar gäller alla länder i EU. I vardagligt tal brukar direktivet kallas för
takdirektivet (2016/2284/EU). Sedan december 2016 innehåller direktivet nya
detaljer och bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra till år 2020 och
2030. Takdirektivet anger den högsta nivån av luftföroreningar som EU:s medlemsstater får släppa ut. De luftföroreningar som direktivet omfattar inkluderar
bland annat kvävoxider. Sveriges nya åtaganden till EU är att nationellt minska
utsläppen av kväveoxider NOx med 13 kiloton fram till år 2030.
Trots att krematoriernas bidrag är litet i förhållandena till andra utsläppskällor så
är alltjämt utsläpp av kväveoxider ett miljöproblem. Utsläppen av rökgaserna från
S:t Eskils kapellkrematorium sker i utkanten av Eskilstuna tätort men i närheten
av en samlad bebyggelse. Kväveoxider kan ge negativa effekter för människors
hälsa och bidra bl.a. till försurning och övergödning samt bildande av marknära
ozon. Utsläpp av kväveoxider har därför även betydelse för flera av de
miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, däribland "Bara naturlig försurning".
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Pastoratet har redovisat resultaten från mätningar år 2016 av NOx-utsläpp från
25 kremationer vid Sandvikens krematorium. Mätresultaten av dessa kremationer visade på ett medelvärde på 722 gram kväveoxider per kremation.
Kremering med enbart spånbaserade kistor gav ett medelvärde på 832 gram per
kremering.
Milj öprövningsdelegationen har vid prövning av ett krematorium i angränsade
län erfarit att mer än 95 % av kistorna som används vid kremationer är
spånbaserade. Av detta följer att utsläppen av kvävoxider kan överstiga 1 ton per
år från ett krematorium vid drygt 1200 kremationer årligen. Utifrån detta
perspektiv så finns det skäl till att utreda vilken befintlig teknik som finns för att
minska utsläppen av kvävoxider.
I denna utredning bör även ett alternativ att eftermontera en katalysator för
reduktion av NOx övervägas, dvs så kallad SCR-teknik. Tekniken har länge
funnits tillgänglig vid större förbränningsanläggningar och har med åren
utvecklas vidare. Milj öprövningsdelegationen kan inte för tillfället se att det
finns några uppenbara skäl till att inte tekniken skulle kunna användas vid
satsvis förbränning i ett krematorium, även om så ännu inte skett.
Vidare kan det inte heller uteslutas att det skulle kunna finnas förutsättningar för
att använda rökgasåterföring som ett led i att hindra att övertemperaturer på
omkring 1100 grader eller mer uppkommer och dänned bildning av termisk
NON. Tekniska åtgärder för att minska uppkomsten av NON, däribland en bedömning och beräkning eller praktiska försök av vilken effekt som kan uppnås av
styrning av förbränningsförlopp och förbränningstemperatur, dels genom
selektiv rökgasåterföringen under den delen av förbränningscykeln då temperaturen i ugnen tenderar till att öka och överstiga optimal förbränningstemperatur dels via alternativ eller utvecklad processtyrning. Förutsättningarna för rökgasåterföring kan förväntas vara beroende av ugnens design och utrustning samt
lokalernas utformning, vilken också bör beskrivas inom ramen för utredningsuppdraget.
Resultaten av utredningen ska innehålla förslag till slutliga villkor. Ett slutligt
villkor behöver inte vara i form av ett begränsningsvärde som ska klaras vid ett
enstaka mätningstillfälle utan kan vara utformat så att det ger utrymme för
uppföljningar och succesiva förbättringar av anläggningen med avseende på
utsläpp av kvävoxider eller installation av utrustning som hanterar uppkomsten
av termisk NON.
Igångsättningstid
Tillståndet avser en utökning av pågående verksamhet. Milj öprövningsdelegationen anger därför ingen tid för när verksamheten ska sättas igång.
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Delegationer
I vilken mån det kan uppkomma störningar i anläggningen som medför att emissionerna i utgående rökgaser behöver kontrolleras tätare är svårt att förutse, men
det går inte att helt bortse från risken. Mot denna bakgrund så bör tillsynsmyndigheten ges möjlighet att meddela närmare villkor i denna del. Ett tätare provtagningsintervall kan också motiveras av att ändringar har gjorts i anläggningen.
Övriga överväganden

Icke villkorsreglerade frågor
Miljöprövningsdelegationen delar nämndens uppfattning och motivering om att
det inte är lämpligt med ett villkor gällande kvicksilverrening i bypass-läge enligt
pastoratets förslag.
Klockringning och buller
Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att pastoratet önskat få
klockringningen hanterad i tillståndet. Av handlingarna framgår att
klockringningen sker dagtid i samband med begravningsceremonier under en och
en halv minut. Pastoratet har vid mätning konstaterat att ljudnivån från
klockringning vid fasad vid närmsta bostad uppgår till maximalt 66 dBA, vilket är
i paritet med vad passerande fordon ger upphov till.
Nämnden har i yttrande framfört att klockringning vid en begravningsverksamhet
är en naturligt förekommande potentiell störning som är av tillfällig karaktär.
Nämnden anser dock att en reglering endast via det allmänna villkoret inte är
tillräcklig. Nämnden yrkar på ett villkor för klockringningen med en reglering av
tiden till maximalt 90 sekunder per tillfålle samt med en möjlighet för
tillsynsmyndigheten att vid oförutsedda skäl vid enstaka tillfållen medge
klockringning utanför dagtid eller under länge tid än 90 sekunder. Nämnden har
hänvisat till ett avgörande i miljööverdomstolen från den 15 januari 2002 i mål M
8856-00.
Miljöprövningsdelegationen har tagit del av miljööverdomstolens avgörande och
konstaterar att omfattningen av klockringningen inte är jämförbar med vad som nu
är fallet. Det aktuella målet föranleddes av mer frekvent klockringning som ägde
rum dygnet runt och där domstolen fastställde maximalt tillåtna ljudnivåer från
klockringning i sovrum i närliggande bostäder nattetid. Domstolen angav under
domskälen bland annat att utredningen i målet inte ger stöd för bedömningen att
klockringningen dagtid kan påverka människors välbefinnande i sådan grad att en
olägenhet i milj öbalkens mening föreligger.
Mot bakgrund av vad som framgår i det mål som nämnden hänvisat till, samt att
nämnden inte har anfört att det har funnits klagomål på klockringning från krema-
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toriet, så anser Miljöprövningsdelegationen att det är fullt tillräckligt att hantera
regleringen av klockringning inom ramen för det allmänna villkoret. Av detta
följer att pastoratets yrkande om att tillståndet ska omfatta klockringning ska
tillgodoses men avgränsas till att ske dagtid.
I övrigt kan det konstateras att pastoratets angränsande kyrkogård är en plats som
förutsätter en tyst miljö. I ärendet handlar det inte heller om ett tillstånd för någon
speciellt bullrande verksamhet. Avståndet till närmsta bostäder från krematoriet är
mindre än 150 meter. Med hänsyn till det anförda och i och med uppgivna
driftstider i ansökan, samt transportvägarnas dragning, har Miljöprövningsdelegationen inte sett det som motiverat att meddela något villkor om buller i
tillståndet.
Det har inte heller framkommit uppgifter om att det förekommer störande buller
från krematorieverksamheten i sådan omfattning att det är motiverat att föreskriva
ett villkor om buller.
Sammanfattande bedömning

Det nu meddelade tillståndet avviker från vissa delar från de villkorsförslag som
lämnats i ansökan. De av sökanden gjorda åtagandena och de villkor som föreskrivits i detta beslut utgör tillräckliga, men också nödvändiga försiktighetsmått
för att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Mot bakgrund av miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § och de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. gör sammanfattningsvis Milj öprövningsdelegationen
bedömningen att tillstånd till utökat antal kremationer enligt ansökan kan lämnas
för verksamheten.

Information
Beslutet får tas i anspråk när det har vunnit laga kraft.
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller
enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet
avser.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 21 januari
2020.
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunilla Stener, ordförande, och miljöskyddshandläggare Pia Persson Holmberg, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet
har beretts av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
2. Kungörelsedelgivning.
3. Karta över Åsbymon 1:23 med verksamhetsområdet för krematoriet inritat.
Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator naturvardsverket.se
Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se
Miljö- och räddningstjänstnämnden, miljokontoret@eskilstuna.se
Akten
Miljöskyddsenheten (LA, TJ)
Rättsenheten (GS)
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Bilaga 1
HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Om Ni är missnöjd med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga
detta hos mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen
tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer
(diarienummer) och
redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt,
dels hur Ni anser att beslutet ska ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer
eller organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka
med det.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av
beslutet.
Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av
beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet
dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Har Ni ytterligare frågor kan Ni kontakta Länsstyrelsen på e-post
uppsala@lansstyrelsen.se eller telefonnummer 010-223 30 00.
Ange beslutets diarienummer.
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Bilaga 2
KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har
den 17 december 2019 (dnr 551-4870-2018) beslutat att meddela
nytt och utökat tillstånd till Eskilstuna pastorat org.nr. 252004-9053,
avseende fortsatt och utökad drift vid pastoratets krematorium i
Eskilstuna. Tillståndet ger pastoratet möjlighet till att förrätta upp till
2 000 kremationer per år vid Sankt Eskils kapellkrematorium på
fastigheten Åsbymon 1:23 i Eskilstuna kommun.
Beslutet inkluderar en möjlighet att installera ytterligare en krematorieugn samt tillstånd för klockringning dagtid vid begravningsceremonier. Beslutet innehåller villkor för bl.a. utsläpp till luft samt
ett utredningsuppdrag avseende utsläpp av kväveoxider.
En kopia av beslutet finns hos aktförvarare Jonny Pettersson, vid
serviceförvaltningen. Besöksadress: Stadshuset, Alva Myrdals gata 1
i Eskilstuna samt vid Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17
i Uppsala.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 31 december
2019, då delgivning anses ha skett.
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN
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Bilaga 3 -Kartaöver Åsbymon 1:23med verksamhetsområdet för krematoriet inritat
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