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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALA LÄN 

Milj öprövningsdelegationen Svevia AB 
Division Beläggning/Ballast 
Box 4018 
171 04 Solna 

Delgivningskvitto 

Slutliga villkor för tillstånd meddelat enligt 9 kap. 
miljöbalken för täktverksamhet, Uppsala kommun 
1 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar med stöd av 
22 kap. 27 § miljöbalken att följande slutliga villkor ska gälla för asfaltverk, av i 
tillstånd den 2 mars 2015, dnr 551-4754-13 för Svevia AB (bolaget), med 
organisationsnummer 556768-9848, avseende bergtäkt Hovgården inom 
fastigheterna Grän 3:1, 4:1, 1:18, 1:19 samt Karby 2:1 i Uppsala kommun. 

Villkor 
21. Asfaltverket ska drivas med fossilfritt bränsle till minst 80 % mätt som 

årsmedelvärde. Vid val av bränsle ska Bolaget sträva efter att minimera utsläpp 
av växthusgaser. 

Milj öprövningsdelegationen avslutar härmed prövotiden avseende villkor för 
asfaltverk. 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Svevia AB fick den 2 mars 2015 tillstånd (dnr. 551-4754-13), enligt 9 kap. 
milj öbalken, till bergtäkt med tillhörande verksamhet inom fastigheterna Grän 3:1, 
4:1, 1:18, 1:19 och Karby 2:1. I beslutet meddelades också tillstånd till uppställning 
och drift av asfalt- och oljegrusverk med en produktion av upp till 15 000 ton asfalt 
per år. Enligt beslutet skulle Bolaget under en prövotid utreda förutsättningar för att 
ställa om asfalttillverkningen till att drivas av träpellets alternativt annat bränsle 
med mindre CO2- respektive svavelutsläpp än diesel. Utredningen skulle visa vilka 
investeringar som krävs för att helt övergå till träpelletsbränsle alternativt 
motsvarande ur utsläppssynpunkt. Vilka möjligheter att ställa krav på drivmedel vid 
eventuella externa asfaltstillverkare skulle utredas. Redovisningen skulle också 
återge förväntad pay off respektive en LCC-kalkyl (Life Cycle Cost) där hänsyn tas 
till investeringens lönsamhet med utgångspunkt från bergtäktens livslängd. Svevia 
AB har inkommit med en prövotidsredovisning i enlighet med beslutet. 
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Miljöprövningsdelegationen 

Ärendets handläggning 
Prövotidsredovisningen kom in till Miljöprövningsdelegationen den 2 maj 2016. 
Efter kompletteringsremiss kungjordes ansökan i ortstidningen Upsala Nya Tidning 
och ansökan har remitterats till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun samt Uppsala kommun. Inga 
yttranden har kommit in i ärendet. 

Prövotidsredovisning med yrkanden, åtaganden och förslag till 
villkor 

Förslag till villkor 
Bolaget rekommenderar att ett villkor utformas utan att låsa in teknisk lösning. 

Bolagets prövotidsutredning 
Svevia AB har givit WSP i uppdrag att genomföra en prövotidsutredning enligt 
tillståndsbeslutet. 

Totala energibehovet för en produktionsvolym på 150 000 ton per år är 11 000 
MWh, som är beräknat på att det åtgår ca 6 1 eldningsolja per ton producerad asfalt. 
För detta krävs en brännareffekt på ca 18 MW. Bränsle kan bestå i träpulver, 
träpellets, bioolja, eldningsolja och gasol eller en blandning av olika gaser som t.ex. 
DME (producerad från svartlut biprodukt från massatillverkning). Valet av bränsle 
påverkar ekonomi, miljö, tekniska driftförutsättningar samt lokalisering. 
Uppskattade investeringsnivåer omfattar endast energisystemet, dvs. brännare, 
tankar/silos, ledningar, styr & regler etc. 

En viktig förutsättning att ta hänsyn till är att Svevia idag inte har beslutat att 
etablera ett asfaltverk vid Hovgården, Uppsala kommun. 

Drivmedelsalternativ 
Vid inköp av ett traditionellt asfaltverk inkluderas en brännare som kan ha en 
inblandning av gas producerad av förnyelsebart bränsle som träpulver/-pellets och 
bioolja. I denna utredning kommer eldningsolja 1 att jämföras med gasol med 20 % 
Bio-DME, träpulver och bioolja 

Eldningsolja 
Om olje-/gasbrännaren väljs att ersättas med en annan tekninsk lösning så bedöms 
avdraget från totala investeringen försumbar. Klimatklivets (Naturvårdsverket, 
Beskrivning av beräkningar av minskade växthusgasutsläpp för ansökningar i 
Klimatklivet, 2015-10-30) nyckeltal för utsläpp av koldioxid används. 

Gasol med 20 % Bio-DME 
Användning av Bio-DME helt eller delvis har ingen påverkan på tekniken enligt 
uppgift från bränsleleverantör Flogas, därmed tillkommer ingen investeringskostnad 
vid användande av Bio-DME. 
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Kommersiell tillgängligheten av Bio-DME är inte särskilt hög, vilket också speglas 
av det höga priset. Leverantören Flogas uppger att än så länge sker produktionen i 
mindre skala i pilotanläggningar. Därför bedöms det att i dagsläget är gasol 
(propan) med 20 % inblandning av Bio-DME ett realistiskt alternativ. 

Leverantörens nyckeltal för CO2-ekvivalent (produktblad, Flogas, 20 % Bio-DME i 
propan). 

Träpulver/-pellets 
Det har tagits in en budgetoffert från PetroBio, som är ett av företagen som kan 
leverera konvertering av asfaltverk till träpulver/-pellets, för att bedöma erforderlig 
investeringsnivå. I denna utredning har det valts att konvertera till träpulver, vilket 
medför lägre investeringskostnad då det inte erfordras en kvarn som maler pellets 
till pulver innan det tillförs brännaren. Investering i kvarn vägs mot 
tillgängligheten/pris på träpulver eller framförallt tillgängligheten på lastbilar som 
kan leverera träpulver. 

Det fmns en produktionsbegränsning med träpulverbrännare, som innebär att 
brännareffekten vid träpulverdrift sjunker med fuktig ballast. För att inte 
produktionen av asfalt ska sjunka stöttas det därför in med ett sekundärt bränsle 
som vanligen är eldningsolja eller gasol. Erfarenhetsmässigt uppges att under ett år 
blir bränslefördelningen omkring 80 % träpulver respektive 20 % 
eldningsolja/gasol. I denna utredning har det antagits att det sekundära bränslet är 
eldningsolja 1. 

Klimatklivets nyckeltal för utsläpp av koldioxid används. 

Bioolja 
Ett befmtligt asfaltverk kan konverteras till att eldas med bioolja. Brännare behöver 
normalt inte bytas ut utan istället är det kringsystem som behöver bytas ut till 
rostfritt då biooljan är korrosiv. Dessutom krävs det förvärmning av biooljan samt 
även viss varmhållning i tankarna. 

Budgetpris för bioolja har inhämtats hos Energilotsen. Budgetpriset gäller för 
Bioolj a MFA producerad vid AAK, Karlshamn. 

Klimatklivets nyckeltal för bränslet RME har använts. Dock ska det noteras att 
bränsleleverantören av vald bio olj a uppger 15 kg CO2-ekvivalenter per MWh 
bränsle vilket tar hänsyn till transport från produktionsstället i Sverige till 
Hovgården. 

Sammanfattning och slutsats 
Ekonomi och miljö 
Alternativet eldningsolja är det s.k. nollalternativet som övriga tre ska jämföras med 
både utifrån ekonomi och miljö Jämförelsen av milj ökonsekvenserna i tabell 1 görs 
utifrån klimat, koldioxid, då bidraget av svaveldioxid bedöms försumbart från 
asfaltverk drivet av eldningsolja 1. Det konstateras dock att det blir en milj övinst 
vid konvertering till förnyelsebart bränsle då dess eventuella svavelinnehåll ingår i 
det naturliga kretsloppet. 
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Den ekonomiska jämförelsen av de olika drivmedlen utgår från priser, skatter, 
skatteavdrag etc för år 2016. Inbetalningsöverskottet beräknas konservativt att vara 
lika varje år för att beräkna pay-off på erforderlig investering. Det väljs att använda 
förenklad beräkning av pay-off då det inte finns fastställda beslut för etablering av 
ett asfaltverk vid Hovgården. Därmed är året för genomförande av eventuell 
investering osäker. Dessutom finns det stor osäkerhet med att bedöma priser och 
skatter över en så lång tidshorisont som 25 år, vilket är bergtäktens planerade 
livslängd. 

Tabell 1 Jämförelse ekonomi och klimat 
Eldningsolja 1 Gasol 20 % 

DME 
Träpulver Bioolja 

EKONOMI 

Investering 0 kr 0 kr 9 800 000 kr 2 000 000 kr 

Total kostnad 6 800 000 kr/år 6 500 000 kr/år 5 000 000 kr/år 5 150 000 kr/år 

Besparing - 300 000 kr/år 1 800 000 kr/år 1 650 000 kr/år 

Pay-off - 5,5 år <1 år 

KLIMAT 

Koldioxid ekv. 3 100 ton 2 000 ton 780 ton 700 ton 

Besparing 900 ton 2 300 ton 2 900 ton 

Tekniska förutsättningar 
Det är många gånger strategiskt viktigt för anläggningsägaren att ha möjlighet att 
under asfaltverkets tekniska livslängd nyttja det på flera olika lokaliseringar. Idag är 
hittills uppförda träpulver-/pelletseldade asfaltverk fasta anläggningar. Dock sker 
utvecklig av även mobila/semimobila träpulvereldade asfaltanläggningar. 

Det finns fler tekniska förutsättningar som kräver fördjupning, som t.ex. erforderlig 
elanslutningskapacitet vid användande av en kvarn för att mala träpellets till pulver. 

Kommersiella förutsättningar 
Bränslens prisutveckling är beroende av olika faktorer som t.ex. efterfrågan och 
tillgång, världsutveckling fmansiellt och geopolitiskt, naturkatastrofer eller 
klimatförändringseffekter samt även mer nationella/regionala faktorer som politiska 
maktsituationen, skatter, bidrag etc. Bioolja har i tiotal år varit starkt bunden till den 
fossila oljans prisutveckling. Däremot är priset på träpulver/pellets bunden till 
papper och massa samt spånskivetillverkning, då dessa konkurrerar om 
naturresurserna i skogen. De senaste 10 åren har träpulverpriset varit stabilt kring 
300 kr/MWh. 
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Bedömning 
Bolaget har i dagsläget inga planer på att ställa upp ett asfaltverk i Hovgården. 
Denna utredning visar hur de marknadsmässiga förutsättningarna ser ut just nu, 
vilket är något som bör tas i beaktande vid det tillfälle Bolaget står inför beslutet att 
etablera ett asfaltverk i Hovgården. 

Utredningen visar att det finns starka incitament för Bolaget att aktivt söka bästa 
ekonomiska, tekniska och milj ömässiga lösningen vid val av drivmedel för framtida 
etablering av asfaltverk. Detta gäller både i lösning där Bolaget skulle hyra in eller 
avtala extern partner för etablering och drift av asfaltverk vid Hovgården. 

Mot denna bakgrund rekommenderar WSP att ett villkor utformas utan att låsa in 
teknisk lösning. 

Yttranden 
Inga yttranden har kommit in till milj öprövningsdelegationen. 

Milj öprövningsdelegationens bedömning 

Prövotidsutredningen föranleds av miljömålet "Begränsad klimatpåverkan". Halten 
växthusgaser i atmosfären ska också i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Koldioxid är en sådan växthusgas. 

För att bidra till möjligheten att uppnå miljömålet "Begränsad klimatpåverkan" 
måste utsläppen av växthusgaser minskas. Som ett led i detta är det viktigt att i så 
stor utsträckning som möjligt välja fossilfria bränslen och istället använda 
förnyelsebar energi. 

Bolaget har, enligt vad Milj öprövningsdelegationen erfar, redovisat en utredning 
som visar på koldioxidutsläppen med olika bränsleslag, gjort en LCC-kalkyl (Life 
Cycle cost) samt beräknat hur lång tid det kan ta att hämta hem de kostnader som 
eventuellt föranleds av bränslebytet. Utredningen visar att det finns alternativ till 
fossila bränslen som ger lägre utsläpp och som också i dagsläget kan vara 
ekonomiskt försvarbara. 

Sveriges milj ömål "Bara naturlig försurning" har svaveldioxidutsläpp som 
indikator. För att minska den icke-naturliga försumingen är det viktigt att utsläppen 
av svaveldioxid minskas I prövotiden fick Bolaget därför i uppdrag att även 
redovisa utsläppen av svaveldioxid vid val av olika bränsleslag. Nettoutsläppet för 
de utredda alternativen visar sig vara obefintliga eller försumbara. 

I dagsläget finns inte någon asfalttillverkning vid den aktuella anläggningen. Det 
finns en viss osäkerhet kring hur marknaden för ickefossila bränslen ser ut i en 
framtid då asfalttillverkningen eventuellt kommer igång. Vid ogynnsamma 
väderförhållanden eller andra problem vid anläggningen kan det också vara 
nödvändigt att tillföra andra bränsleslag än de som ingår i utredningen. Med 
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anledning av ovanstående låser Milj öprövningsdelegationen därför inte villkoret vid 
ett utpekat bränsleslag och kräver heller inte att användningen till 100 % ska bestå 
av fossilfria bränslen. Däremot bedömer Milj öprövningsdelegationen det skäligt att 
kräva att 80 % av använt bränsle vid aktuell asfaltanläggning ska bestå av fossilfria 
bränslen mätt på årsbasis. 

Information 
Detta tillstånd befriar inte bolaget från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt 
andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som tillståndet avser. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen, se 
bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
delgivning. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och 
milj öskyddshandläggare Lars Andersson, milj ösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av milj öskyddshandläggare Pia Persson Holmberg. 

Gunnar Ljungqvist 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och milj ödomstolen. 

Sändlista: 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se   
Havs- och Vattenmyndigheten 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun 

Akten 
Milj öskyddsenheten (VW (VIC-naturansvarig gäller täkter), LA och PPH) 
Rättsenheten (GL och GS) 
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Hur man överklagar hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödom-
stolen 

Ni kan överklaga detta beslut hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 
Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni 
överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni 
redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni 
anser att det ska ändras. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er 
ståndpunkt bör Ni skicka med det 

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Mark- och milj ödom-
stolen. 

Adress Telefonnummer E-post 
Länsstyrelsen i Uppsala län 010-223 30 00 uppsala@lansstyrelsen.se  
751 86 UPPSALA 

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag 
Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp. 
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