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  Sökanden 

 

  Ombud 

 

 

 

Kungörelsedelgivning 

 

 
Tillstånd till biobränsleterminal samt avslag för uppförande av 

kraftvärmeverk på fastigheterna Aspestahult 1:4 och 1:6 samt 

del av Ribbingelund 2:4 i Eskilstuna kommun 
Verksamhetskoder 20.40 samt 20.80 enligt 8 kap. 5 resp. 9 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) 

4 bilagor 

 

Beslut 
 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar med stöd av 

9 kap. miljöbalken, Eskilstuna Energi och Miljö AB (bolaget), med organisations-

nummer 556458-1907, tillstånd för hantering av 350 000 ton biobränsle per år samt 

lagring utan vattenbejutning av timmer (rundved) upp till en mängd av 225 000 m3 

fast volym under bark samt 100 000 m3 bark vid Södra Mälardalens biobränsle-

terminal inom fastigheterna Aspestahult 1:4 och 1:6 samt del av Ribbingelund 2:4 i 

Eskilstuna kommun. 

Miljöprövningsdelegationen avslår bolagets ansökan i den delen som avser upp-

förande och drift av ett nytt kraftvärmeverk med tillhörande skorsten. 

Miljöprövningsdelegationen godkänner med stöd av 6 kap. miljöbalken den i 

ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen.  

Villkor för verksamheten 

Miljöprövningsdelegationen föreskriver att följande villkor ska gälla för verk-

samheten. 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsak i 

enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet.  

Lagring och hantering av fasta bränslen 

2. Mottagning och hantering av fasta bränslen och bränsleråvara ska ske på 

sådant sätt att risk för självantändning, lukt, damning, förorening till vatten 

och luft samt andra olägenheter förebyggs (delegation). 

Eskilstuna Energi och Miljö AB 

 

Sweco Environment AB 

Box 385 

651 09 KARLSTAD 

Miljöprövningsdelegationen 
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3. Lagring av rundved ska ske på ytor som omgärdas av diken eller 

motsvarande anordning för effektiv uppsamling av dagvatten. 

Lagring av rundved ska i första hand ske på ytor som är hårdgjorda. 

Lagring av andra bränslen än rundved samt framställning av bränslen 

ska ske på hårdgjorda ytor med fungerande uppsamling av dagvatten. 

Dagvatten från lagrings- och hanteringsytor ska avledas till sedimen-

tationsdamm.  

4. En lastmaskin ska finnas tillgänglig inom verksamhetsområdet för släck-

insatser då lagring av fastbränsle som inte är rundved förekommer. 

5. Bolaget ska i samråd med Räddningstjänsten upprätta rutiner för lagring 

av bränsle. 

Energihushållning 

6. Senast ett år efter det att tillståndet vunnit laga kraft ska merparten av det 

rundvirke som flisas årligen vid anläggningen flisas i en nätansluten eldriven 

flishugg.  

Utsläpp till vatten 

7. Föroreningsinnehållet i utgående vatten från biobränsleterminalen efter 

sedimentationsdammens och oljeavskiljare får inte överstiga följande 

halter som begränsningsvärde* vid provtagning var tredje månad. 

Ett begränsningsvärde är innehållet om den uppmätta halten inte över-

skrider begränsningsvärdet vid minst 3 av 4 provtagningstillfällen för 

respektive parameter under en 12 månadsperiod.  

 

Parameter Värde Enhet 

Totalt suspenderat material  5  mg/l 

Fosfor 100 μg/l 

Fenol 6 mg/l 

Oljeindex 1 mg/l 

pH  6 - 7 [-] 

* Med begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas. 
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Emissioner av buller 

8. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamheten får utomhus vid bostäder inte 

överstiga följande begränsningsvärden*: 

50 dBA helgfri mån-fre dagtid  (kl.  7.00  - 18.00) 

40 dBA nattetid  (kl. 22.00  -  7.00) 

45 dBA  övrig tid 

Momentana ljud nattetid (kl. 22.00 - 7.00) får inte överskrida 55 dBA vid 

bostäder, mätt som högsta ljudnivå i mätläge ”fast”. 

Begränsningsvärdena* ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller 

närfältsmätningar och beräkningar. Resultaten ska redovisas som frifälts-

värden. Ekvivalentvärdena ska baseras på de tidsperioder som anges ovan 

och när verksamhet pågår. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i 

verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller vid andra tillfällen 

som tillsynsmyndigheten bestämmer (delegation). 

* Med begränsningsvärde avses ett värde som inte får överskridas. 

Kemikaliehantering, avfall och restprodukter 

9. Hantering av avfall, som uppkommer vid driften, och kemikalier ska ske på 

ett sådant sätt att spill och läckage till dag- och spillvattennät eller icke 

hårdgjorda ytor förebyggs. Spill och läckage ska omgående samlas upp och 

tas om hand. 

Drivmedel ska lagras i dubbelmantlad eller invallad cistern samt med en 

uppsamlingsvolym som minst motsvarar den största behållarens volym plus 

10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Brand-

släckningsutrustning samt absorptionsmedel för uppsamling av spill ska 

finnas lätt tillgängligt. 

10. Uppställningsytor och eventuell tankningsplats för maskiner ska vara hård-

gjorda och anslutna till en oljeavskiljare (delegation). 

Övrigt 

11. Inför verksamhetens upphörande ska en avvecklingsplan med åtgärder för 

återställande av området inges till tillsynsmyndigheten i god tid, dock senast, 

tre månader före en nedläggning av verksamheten (delegation). 

 

12. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Förslag 

till ett uppdaterat kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 

tre månader efter att tillståndet tagits i anspråk.  

13.  När tillståndet tas i anspråk ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. 
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Delegationer 

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 

miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov föreskriva om ytterligare villkor 

avseende: 

1. olägenheter orsakade av verksamheten (villkor 2) 

2. besluta om de skyddsåtgärder som kan behövas för att innehålla bullervillkoret 

(villkor 8) 

3. beslut om eventuell kompletterande oljeavskiljare vid tankplats och upp-

ställningsytor samt oljeavskiljarens dimensionering (villkor 10). 

4. besluta om undersökningar och efterbehandlingsåtgärder (villkor 11).  

Verkställighet 

Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 22 kap. 28 § första stycket 

jmf. 19 kap. 5 § p 12 miljöbalken att tillståndet avseende drift av biobränsle-

terminalen får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit 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 orts-

tidningen Eskilstuna Kuriren, (se bilaga 2). Kungörelsedelgivningen sker enligt 

reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932). 

Redogörelse för ärendet 

Bakgrund  

Bolaget ansöker om tillstånd för nyetablering av ett nytt kraftvärmeverk vid 

Eskilstuna Logistikpark i Eskilstuna inklusive fortsatt och planerad framtida 

verksamhet vid Södra Mälardalens biobränsleterminal (även kallad SMB). 

Syftet med ett nytt kraftvärmeverk är att komplettera och delvis ersätta den 

nuvarande värmeproduktionen i bolagets fjärrvärmenät. 

 

Tidigare beslut  

Något gällande tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken finns inte för någon del av den 

verksamhet som omfattas av ansökan. Däremot har Miljö- och räddningstjänst-

nämnden i Eskilstuna kommun har meddelat ett förläggande den 17 juni 2013, dnr 

MMM-MRM.2011.2620, om försiktighetsmått efter anmälan från bolaget gällande 

rundvirkeslagring och flisning.  

För den angränsande verksamheten vid Eskilstuna flygplats finns ett tillstånd enligt 

9 kap. miljöbalken meddelat av Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 29 juni 

2006, mål M 18932-05. Mark- och miljödomstolen har i dom den 29 december 

2016, mål M 3659-16, förlängt ingångsättningstiden för den utökade verksamheten 

vid flygplatsen till 31 december 2019.  
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Samråd 

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har ägt rum med Länsstyrelsen i Söder-

manlands län och Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun, 

Eskilstuna flygplats samt Räddningstjänsten samt myndigheter som har bedömts 

kan vara berörda. Närmast berörda grannar samt organisationer har getts möjlighet 

att lämna synpunkter via direktutskick av information och underlagsmaterial. 

Annonsering har gjorts via kungörelse i ortstidning och i övrigt har information 

funnits tillgängligt på bolagets hemsida.  

Synpunkter inom ramen för samrådet har lämnats av Eskilstuna flygplats, 

Energimyndigheten, Luftfartsverket, Trafikverket och Försvarsmakten samt 

Naturskyddsföreningen i Eskilstuna och Stenkvista Hällberga Socialdemokratiska 

förening tillsammans med Hällberga vägförening. 

 

Ärendets handläggning 

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelega-

tionen den 9 maj 2014. Efter kompletteringar kungjordes ansökan den 8 maj 2017 

i ortstidningen Eskilstuna Kuriren samt Post- och Inrikes tidningar. Ansökan 

remitterades till Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun, 

Länsstyrelsen i Södermanlands län, Eskilstuna Logistik och Etablering AB, 

Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Trafikverket, MSB, Sveriges geologiska 

undersökning, SGI, Post- och telestyrelsen, Teracom AB och Telia Sonera 

Sverige AB.  

Yttranden med synpunkter inkom från Miljö- och räddningstjänstnämnden i 

Eskilstuna kommun, Försvarsmakten, Trafikverket, Teracom AB och en 

närboende. Bolaget har givits tillfälle till att bemöta vad som framförts.  

Miljöprövningsdelegationen konstaterade därefter att det krävdes ett förtydlig-

ande av ansökan, bland annat angående utsläpp till vatten samt den planerade 

förbränningsanläggningens skorsten. Efter kompletteringar av ansökan kun-

gjordes ärendet på nytt den 30 januari 2018 med en möjlighet för remiss-

instanserna att revidera tidigare lämnat yttrande eller att inkomma med nya 

synpunkter på ansökan som helhet. Meddelande lämnades om att tidigare 

lämnade yttranden skulle beaktas. 

Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt, Eskilstuna kommun, 

Eskilstuna naturskyddsförening, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Miljö- och 

räddningstjänstnämndens samt Försvarsmakten lämnade synpunkter med annat 

innehåll eller inkom med helt nya synpunkter. Bolaget har givits tillfälle att 

bemöta samtliga inkomna synpunkter.  
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Ansökan med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

 

Yrkanden 

Bolaget yrkar om tillstånd att få utföra följande:  

•  Uppföra och driva nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk med en installerad 

tillförd effekt om totalt 125 MW. Anläggningen kan omfatta en eller flera 

pannor. Ny anläggning ansluts till befintligt fjärrvärmesystem och samkörs 

med befintlig anläggning.  

•  Vid Södra Mälardalens Biobränsleterminal lagra 225 000 m3 fast volym 

under bark rundved samt 100 000 m3 bark.  

•  Vid Södra Mälardalens Biobränsleterminal årligen hantera 350 000 ton 

biobränsle/år.  

Sökande yrkar dessutom att:  

•  Tillstånd får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. 

•  Miljöprövningsdelegationen godkänner den till ansökan bifogade miljö-

konsekvensbeskrivningen. 

•  Miljöprövningsdelegationen fastställer villkor för verksamheten i enlighet 

med sökandes nedan redovisade villkorsförslag.  

Med hänsyn till beslutsgång, tid för projektering, upphandling, konstruktion och 

driftsättning samt risken för förseningar bör igångsättningstiden bestämmas till 

10 år. 

Åtaganden 

Bolaget har i bilaga till komplettering av ansökan daterad 26 april 2017 redogjort 

för åtaganden som ska omfattas av ansökan. Därutöver har bolaget i bemötande av 

inkomna synpunkter på ansökan åtagit sig följande: 

•  Bolaget åtar sig att bekosta installation av ILS (Instrument Landing 

System) vid Eskilstuna flygplats.  

•  Bolaget åtar sig att vid krissituation på Försvarsmaktens begäran fälla 

skorstenen till förbränningsanläggningen.  
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Förslag till villkor 

Enligt bolagets uppfattning utgör de krav som ställs, bl.a. genom förordning 

(2013:252) om stora förbränningsanläggningar och kommande BAT-slutsatser, 

en tillräcklig reglering av utsläppen till luft och vatten. Därför föreslås villkor 

endast för de utsläpp som inte regleras, ammoniak samt kolmonoxid. 

Bolaget yrkar att följande slutliga villkor ska gälla så som de har utformats efter 

justering: 

 

1. Verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa vatten- och luftföroreningar 

samt andra störningar för omgivningen ska bedrivas i huvudsaklig överens-

stämmelse med vad bolaget uppgivit eller åtagit sig, om inte något annat 

framgår av nedanstående villkor. 

 

2. Verksamheten ska bedrivas så att damning, lukt och andra olägenheter 

förebyggs. 

 

3. Buller från verksamheten i drift ska begränsas så att det inte ger upphov 

till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 50 dB(A) vardagar 

(kl. 7-18), 40 dB(A) nattetid (22-07) samt 45 dB(A) övrig tid. Momentana 

ljud nattetid, kl. 22-07, får uppgå till 55 dB(A). De angivna begränsnings-

värdena ska kontrolleras när det skett förändringar i verksamheten som kan 

medföra ökade bullernivåer. 

4. Under byggtiden får den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder 

inte överstiga 60 dB(A) vardagar (kl 7-19), 50 dB(A) vardagar kl 19-22, 

50 dB(A) lör- sön- och helgdag kl 07-19, 45 dB(A) nattetid (kl 22-07), 

45 dB(A) lör- sön och helgdag kl 19-22. Arbetsmoment under byggtiden 

som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 70 dB(A) 

får inte utföras nattetid (kl 22-07). De angivna begränsningsvärdena ska 

kontrolleras vid byggtidens början och när det skett väsentliga förändringar 

i byggverksamheten som kan medföra ökade bullernivåer. 

 

5. Hantering av avfall, som uppkommer vid driften, och kemikalier ska ske 

på ett sådant sätt att spill och läckage till dag- och spillvattennät eller icke 

hårdgjorda ytor förebyggs. Spill och läckage ska omgående samlas upp och 

tas om hand. 

Eldningsolja ska lagras i dubbelmantlad eller invallad cistern samt med en 

uppsamlingsvolym som minst motsvarar den största behållarens volym plus 

10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. 
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6.  Utsläpp till luft från fastbränsleeldade pannor får inte överskrida följande 

begränsningsvärden: 

Samtliga halter anges i mg/Nm3 torr gas vid 6 % O2. 

 

Ämne Begränsningsvärde Anmärkning 

stoft 5 årsmedelvärde 

svaveldioxid 50 årsmedelvärde 

kväveoxider 140 årsmedelvärde 

väteklorid 5 årsmedelvärde 

vätefluorid <1 under provtagningsperioden 

ammoniak 5 årsmedelvärde 

kolmonoxid 250 Dygnsmedelvärde.  

Villkoret är uppfyllt om det 

överskrids högst 10 dagar per 

år. 

 

Begränsningsvärden för stoft, svaveldioxid, kväveoxider, väteklorid och 

vätefluorid gäller till dess Industriutsläppsförordningen uppdaterats med 

slutsatser om bästa teknik för stora förbränningsanläggningar. 

 

7.  Utsläpp av vatten till recipient får inte överstiga följande begränsningsvärden 

• Kväve som NH4-N  5 mg/l 

• TOC   50 mg/l 

• Susp:   5 mg/l 

• Metaller och halvmetaller: 

o As   50 μg/l 

o Cd   5 μg/l 

o Cr   50 μg/l 

o Cu   50 μg/l 

o Hg   3 μg/l 

o Ni   50 μg/l 

o Pb   20 μg/l 

o Zn   200 μg/l 

• Fosfor   0,1 mg/l 

• Fenol   6 mg/l 
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8.  Utgående vatten får ha en temperatur som inte överstiger 20° C vid luft-

temperatur under +12° C. Vid lufttemperatur över +12° C får utgående 

vatten ha en temperatur på maximalt 5° C över lufttemperaturen. 

 

9.  pH-värdet i utgående vatten får inte understiga pH 6 och inte överstiga pH 7. 

 

10.  Bolaget ska i god tid före nedläggning av verksamheten ge in en avvecklings-

plan till tillsynsmyndigheten. 

 

11. För verksamheten ska finnas ett kontrollprogram som ska ges in till tillsyns-

myndigheten senast 3 månader efter att anläggningen är i drift. 

 

12.  Bolaget skall sträva efter att restprodukter som uppstår vid förbränning (askor, 

bäddmaterial och liknande) nyttiggörs i den utsträckning som är tekniskt 

möjlig och ekonomiskt rimlig. Restprodukter från förbränning av biobränslen 

skall i första hand återföras till skogsmark, om det kan ske med uppfyllande 

av de riktlinjer och råd som utfärdas av svensk myndighet. 

 

13.  När tillståndet tas i anspråk ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Sökandens beskrivning av verksamheten 

Bolaget framför bland annat följande. Bolaget ansöker om tillstånd för nyetablering 

av ett nytt kraftvärmeverk (förkortat KVV2 fortsättningsvis) vid Eskilstuna 

Logistikpark i Eskilstuna, inklusive fortsatt och planerad framtida verksamhet vid 

Södra Mälardalens biobränsleterminal. 

Kraftvärme är ett begrepp som innebär samtidig produktion av el och värme. 

Vanligtvis görs det genom uppvärmning av vatten till ånga med mycket högt tryck 

och hög temperatur som får expandera i en turbin där ca 1/3 av energin blir el. 

Resterande ca 2/3 av energin blir värme när ångan nära atmosfärstryck kondenseras 

till vattenfas. Om endast el tas till vara som nyttig energi betecknas en sådan 

anläggning som ett kondenskraftverk. När endast värme önskas som produkt görs 

det i en enklare hetvattenpanna, utan fasomvandling till ånga. Fjärrvärmeproduktion 

utgör en förutsättning för att effektivt kunna producera el i ett kraftvärmeverk. 

Bolaget planerar att uppföra en biobränsleeldad panna. Enligt nuvarande planering 

dimensioneras den nya värmepannan för installerad tillförd effekt på ca 120 MW. 

Det nya verket planeras uppföras i anslutning till befintlig biobränsleterminal, som 

ägs och drivs av bolaget. Terminalen förväntas bedriva fortsatt verksamhet men i 

något ökad omfattning. 

Syftet med ett nytt kraftvärmeverk är att komplettera och delvis ersätta den nu-

varande värmeproduktionen. Målsättningen är att göra Eskilstunas fjärrvärme 

hållbart fossilfri på ekonomiskt gynnsamt vis. Även elproduktionen av grön el 

kommer att öka betydligt. 
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Eskilstuna har kontinuerligt byggt upp sitt fjärrvärmenät sedan 1969. Idag sker 

värmeproduktionen vid befintligt kraftvärmeverk lokaliserat i kvarteret Vattu-

mannen, centralt i Eskilstuna. Beräknad sammanlagrad värmeeffekt uppskattas 

som högst vara ca 280 MW utifrån de totalt 430 MW som är den anslutna effekten 

gemensamt hos kunderna. Den genomsnittliga årsenergin levererat till kunderna är 

ca 700 GWh. Målsättningen med KVV2 är att göra Eskilstunas fjärrvärme hållbart 

fossilfri på ett ekonomiskt gynnsamt vis. Även elproduktionen av grön el kommer 

att öka betydligt. 

Lokalisering 

En lokaliseringsutredning har genomförts. Enligt huvudalternativ avser bolaget att 

förlägga KVV2 intill den redan etablerade Södra Mälardalens Biobränsleterminal. 

Aktuellt etableringsområde ligger ca 11 km öster om Eskilstuna. 

Lokalisering av KVV2 till Kjula utanför Eskilstuna har skett utifrån en samlad 

bedömning av lämplig placering utifrån en mängd faktorer. Den planerade 

anläggningen ligger inom den framväxande logistikparken och gör det logistiskt 

gynnsamt med bränslen direkt till planerad anläggning från biobränsleterminalen 

samt att värmebehovet för verksamheter i logistikparken samtidigt kan tillgodoses. 

Teknisk beskrivning 

Förbränningsanläggningens storlek planeras bli upp till 120 MW tillförd effekt 

vilket motsvarar knappt 110 MW termisk effekt. Rökgaskondensering beräknas 

bidra med ytterligare ca 25 MW värme. För tillgång av ånga under uppstart och 

kortare driftstopp för biopannan planeras en ångpanna med tillförd effekt av 5 MW. 

KVV2 beräknas under ett normalår producera ca 250 GWh el och ca 420 GWh 

värme, plus 160 GWh värme från rökgaskondenseringen. Bränslebehovet uppgår 

till ca 730 GWh per år. Bränsle tillförs från den integrerade biobränsleterminalen. 

Bränslet beräknas hålla en fukthalt på cirka 40 - 48 % efter mixning mellan olika 

sortiment. Vid 45 % fukthalt krävs det ca 280 000 ton biobränsle för att kunna 

utvinna 730 GWh i förbränningsanläggningen. 

Beräknad drifttid är ca 8 000 timmar/år. För vintermånaderna beräknas drift på full 

effekt ske. Övrig tid då värmebehovet är lägre sker produktionen på dellast. Den 

befintliga KVV1 på Vattumannen kommer att användas under revisionstiden för 

KVV2 och som komplement under vinterhalvåret när effektbehov för detta uppstår. 

Genom att befintliga KVV1 får ca 3 000 timmar färre årliga drifttimmar förlängs 

dess livslängd med motsvarande tid i år räknat, troligen till efter år 2035. 

Flera byggnader kommer att uppföras inom planlagt område, både för anläggnings-

delarna, för serviceändamål och för personal. Viss utrustning kommer att placeras 

utomhus utan kringbyggnad. Allt integreras med den redan befintliga biobränsle-

terminalen. 

Flera komponenter behöver stadig förankring beroende på tyngd eller roterande 

massa. Därför kommer dessa att grundläggas och förankras direkt i berggrund. 

Detta behövs till exempel för turbinfundament som också avskiljs från omkring-

liggande komponenter för att förhindra vibrationsspridning. 
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Pannhusbyggnad och ackumulator är de högsta byggnaderna som kan komma att 

få en höjd upp till ca 50 meter medan skorstenen blir högre; detaljplanen tillåter 

80 meter. 

Vid uppförande av anläggningen kommer troligen sprängning att behöva ske för 

bland annat bränsletippfickor i mark. Dessa kan komma att fyllas direkt från bil när 

direkttransport sker av bränsle från leverantör. Oftast fylls de dock med traktor för 

att mixa olika sortiment och kvaliteter från bränsle som lagrats på terminalen. Från 

inlastning transporteras bränslet via beredning och förs till lager. Det är uteslutande 

fasta biobränslen från skogen inklusive restprodukter från skogsindustrin som 

kommer att användas för KVV 2. Den största delen av biobränslet kommer att 

lagras på biobränsleterminalen under kortare eller längre tid före användning. 

Mixning av olika bränslesortiment kan vara nödvändig för att jämna ut exempelvis 

olika fukthalter. 

Terminalen tar emot rundvirke som behöver flisas före användning. Det kan göras 

dels med mobil flishugg och dels med planerad stationär eldriven flishugg. Eventu-

ella överstora fraktioner sållas ut från hela bränsleflödet och krossas återigen. 

Eventuellt järnskrot avskiljs med magnet. Om andra främmande ämnen som t ex 

stenar förväntas finnas i aktuella bränslesortiment kompletteras hanteringen med 

avskiljningsutrustning för detta. 

Lager kan bestå av byggnad eller av stack utomhus. Den mest sannolika initiala 

lösningen är att stacka utomhus med höjd på cirka fem meter. Lager, såväl inom- 

som utomhus, kommer att ha erforderlig intilliggande yta för att kunna begränsa 

spridning av eventuell glödbrand och att hantera brandskadat/brinnande material 

inklusive brandvatten. Inbyggda lager förses med öppningsbara portar och 

sprinkler. Transportörer och annan bränslehantering förses med gnistdetektering 

med släcksystem samt sprinkler. Uppkommet släckvatten efter eventuell gnist-

bildning eller brand absorberas normalt helt i bränslet och påverkar inte dagvatten-

system. Vid behov täcks dagvattenbrunnar och flisat biobränsle läggs som 

invallning för att senare kunna omhänderta brandvatten av stora mängder. 

Merparten av lagrade biobränslen har över 30 % fukthalt. Dessa bränslen har en 

ytterst långsam brandutveckling. Vid normal hantering finns minimal risk för 

självantändning och även vid eventuellt sabotage är en brandutveckling mycket 

långsam. Bränslesortiment av torrare slag kommer att lagras i mindre omfattning. 

Uppläggning, lagring och bearbetning av bränsle kommer att utföras på ett sådant 

sätt att spridning av damm begränsas. Till exempel kommer partier av finkorniga 

spånsortiment att lagerhållas och behandlas med särskild omtanke för att undvika 

damning. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Direkta miljökonsekvenser under anläggningsskedet utgörs främst av buller, 

vibrationer och damning från anläggningsarbeten och arbetsmaskiner vilket 

temporärt kan försämra luftkvaliteten i närområdet. Anläggningsarbetena kan 

temporärt även medföra störningar för transporter till och från närliggande 

verksamheter under byggskedet. Uppförandet av KVV2 innebär även en åtgång av 

anläggningsmaterial. 
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Planerad exploatering sker på redan delvis ianspråktagen mark, planlagd för 

industriell verksamhet. Området utgörs av plana hårdgjorda ytor samt en del 

naturmark med berg i dagen. Närområdet bedöms sakna ekologiska värden. 

Genomförd bullerutredning visar att riktvärden enligt Naturvårdsverkets över-

gångsvägledning för externt industribuller kan klaras för det sökta alternativet, 

utifrån förväntade driftsförhållanden. 

Vid normal drift förkommer endast begränsade utsläpp till luft och vatten från 

anläggningen. Miljökonsekvenserna av dessa utsläpp bedöms bli små. Identifierade 

händelser som skulle kunna skada tredje person respektive yttre miljö skall 

reduceras med medel som är ekonomiskt försvarbara och står i proportion med 

risken. 

Indirekta konsekvenser 

I ett systemperspektiv medför sökt alternativ ett säkerställande av ett hållbart fjärr-

värmesystem som kan svara upp mot framtida fjärrvärmebehov. Nya KVV2 

kompletterar befintlig kraftvärmeproduktion vid KVV1 och den totala produktionen 

i bolagets fjärrvärmenät ökas något. För den nya pannan planeras förbränning av 

biobränsle, vilket möjliggör ersättning av fossila bränslen. 

Den strategiska samlokaliseringen av biobränsleterminalen och kraftvärmeverket 

till logistikparken medför även möjlighet till rationell logistik och klimatsmarta 

transporter. Ansökt verksamhet kommer därmed att medföra minskade transporter 

och därtill viss minskad klimatpåverkan i jämförelse med nollalternativet. 

Genom att säkerställa en fortsatt hållbar produktion av fjärrvärme i Eskilstuna 

baserad på biobränsle främjas såväl Eskilstunas klimatplan som kundernas 

miljöstrategier. 

Miljökvalitetsnormer 

Utsläppen till luft bedöms som begränsade. De bedöms vidare - utifrån spridnings-

beräkningar som bolaget utfört – vara utan betydelse för möjligheterna att innehålla 

gällande miljökvalitetsnormer. 

De allmänna hänsynsreglerna 

Miljöbalken innehåller ett antal allmänna hänsynsregler som ger uttryck för olika 

principer som strävar mot en ekologisk hållbar samhällsutveckling. Dessa regler tar 

upp bevisbördan, kunskap, försiktighet, lokalisering, hushållning och kretslopp, 

produktval, skälighet, avhjälpandeskyldighet samt högsta acceptabla störningsnivå. 

I detta projekt kommer de hänsynsregler som är relevanta att beaktas och uppfyllas. 

Kunskapskravet  

Bolaget har bedrivit verksamhet med produktion av värme och kyla under lång tid 

och har därmed skaffat sig den kunskap som krävs för verksamheten enligt 2 kap. 

2 § miljöbalken. 
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Försiktighetsprincipen 

Genom de skyddsåtgärder som bolaget vidtagit och avser att vidta bedöms negativa 

effekter kunna begränsas i skälig utsträckning. Åtgärderna bedöms motsvara bästa 

teknik enligt vad som framgår av det BREF-dokument som är relevant för verk-

samheten. Försiktighetskravet i 2 kap. 3 § bör därmed vara uppfylld. 

Produktvalskravet 

En redogörelse för de kemiska produkter som används i den nuvarande verksam-

heten respektive kommer att användas i planerad verksamhet samt för hanteringen 

av dessa produkter har bifogats ansökan. Genom det miljöledningssystem som 

tillämpas och kommer att tillämpas för anläggningen säkerställs att produktvals-

kravet innehålls såväl vid val av nya kemiska produkter som då möjligheter till 

ersättning av valda produkter med mindre farliga alternativ uppkommer. 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen  

Ansökt alternativ medför, utöver bränsle, förbrukning av andra råvaror såsom vatten 

och kemikalier, bland annat medför rökgasreningen användning av ammoniak. 

Med rökgaskondenseringen kondenseras stora mängder vatten motsvarande den del 

av vatteninnehållet i bränslet som kondenserar vid aktuell temperatur. Med modern 

reningsteknik planeras delar av det vattnet återanvändas som processvatten vid 

normal drift. 

Energieffektivisering är ett prioriterat område inom hela energibranschen och i varje 

led av energiförsörjning. För bolaget finnas ett fokus på ständig förbättring av både 

den egna verksamheten och av kundernas och omvärldens behov. Vid utformning 

av anläggningen ska beaktas möjligheterna till energieffektivisering och under drift 

ska bolaget kontinuerligt arbeta för att effektivisera energianvändningen. 

Sammanfattningsvis innebär sökt alternativ ett säkerställande av effektiv produktion 

av fjärrvärme i systemet som kan svara upp mot framtidens fjärrvärmebehov. Det 

innebär också att fossilt bränsle inte längre behöver användas för produktionen i 

någon nämnvärd utsträckning. 

Lokaliseringskravet  

Bolaget har undersökt en rad alternativa lokaliseringar. Alternativen har värderats 

utifrån fem drifttekniska och ekonomiska kriterier, två planmässiga kriterier samt 

fem kriterier för miljö- och omgivningspåverkan. 

Vid den samlade värderingen av alternativen utifrån omgivningspåverkan såväl som 

drifttekniska och ekonomiska aspekter framstår alternativet med en etablering vid 

Eskilstuna Logistikpark som det mest fördelaktiga lokaliseringsalternativet för ett 

framtida kraftvärmeverk. 

Vald lokalisering bedöms inte stå i konflikt mot något av de intressen som anges i 

3 och 4 kap. miljöbalken. Något hinder med hänsyn till 2 kap. 6 § 2 st. kan således 

inte föreligga. 
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Yttranden 
 

Yttranden med synpunkter och yrkanden som inkommit i ärendet har i huvudsak 

följande innehåll. 

Försvarsmakten 

I det senaste beslutet avseende redovisning av riksintressen för totalförsvarets 

militära (FM2017-3631:2, daterat 30 november 2017) inkorporerades ett antal civila 

flygplatser. Eskilstuna flygplats är en av dessa och utgör område av betydelse för 

totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § första stycket miljöbalken.  

Försvarsmakten har i händelse av kris och väpnad konflikt behov av att nyttja civil 

infrastruktur. Förvarsbeslutet 2015 med en ändrad inriktning mot ett högre krav på 

operativ effekt har inneburit att behovet av civil infrastruktur har ökat. Civila 

flygplatser är en sådan resurs som Försvarsmakten har behov av att nyttja för att 

lösa det uppdrag som beslutats av riksdag och regering. Med anledning av ovan 

nämnda skäl, avväger myndigheten sedan den 30 november 2017, om tillkommande 

höga objekt riskerar att påverka Försvarsmaktens möjlighet att nyttja vissa civila 

flygplatser.  

Planerat kraftvärmeverk med tillhörande skorsten ligger inom hinderfrihetsområdet 

för Eskilstuna flygplats. En etablering enligt inkommit förslag riskerar att medföra 

begränsningar på Försvarsmaktens möjligheter att verka på flygplatsen. Det före-

ligger därmed uppenbar risk för att en etablering enligt ansökan skulle innebära 

skada på området av betydelse. 

Vidare meddelar Försvarsmakten att en etablering av föreslaget kraftvärmeverk 

samt skorsten, på den plats som framgår av remissunderlaget, även riskerar att 

medföra skada på verksamhet som omfattas av sekretess enligt 15 kap 2 § lag om 

offentlighets- och sekretess (2009:400). 

Teracom AB 

Teracom har ett flertal radiolänkförbindelser över och i närheten av den aktuella 

platsen. Utan angivande om faktisk placering kan eventuell påverkan inte utredas. 

Skulle skorstenen dock placeras på ett sådant sätt att den skulle störa en förbindelse 

medför detta att kommunikationen bryts. Radiolänkförbindelserna har flera sam-

hällsviktiga funktioner direkt hänförliga till rikets säkerhet, bland annat utsändning 

av Sveriges radios kanal P4 och VMA (viktigt meddelande till allmänheten). 

Teracom avråder av denna anledning från att tillstånd meddelas innan exakt 

placering av den aktuella skorstenen har fastslagits. 

Miljö-och räddningstjänstnämnden  

Miljö-och räddningstjänstnämnden (fortsättningsvis benämnd nämnden) har 

redovisat i huvudsak följande synpunkter och ställningstaganden.  

Bolaget har i den kompletterade ansökan lämnat in en reviderad miljökonsekvens-

beskrivning där utsläppspunkten för utsläpp till vatten är tydligt markerad och där 

en redogörelse lämnas för hur utsläppet till vatten kommer påverka diket, våt-
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marken, Nasen och till sist Eksågsån. Nämnden gör bedömningen att konsekvens-

erna gällande påverkan på ytvatten är acceptabla och tydligt redogjorda för och har 

inga ytterligare synpunkter avseende denna del av miljökonsekvensbeskrivningen.  

Lagring av biobränsle 

Angående den ökade mängden biobränsle som bolaget yrkar om så saknas fort-

farande en redogörelse för om den ökade mängden fastbränsle kan innebära en ökad 

risk för påverkan på framförallt grundvattnet. Bolaget har bemött nämndens syn-

punkt med att ange att ett utökat kontrollprogram kan möta upp de ökade lagrings-

mängderna. Konsulten som tidigare genomfört kontrollprovtagningar av grund-

vattnet vid befintlig biobränsleterminal har specifikt angett att det under vissa 

geologiska förutsättningar finns risk för att den filtrerande effekt man anser att 

underlaget borde ha kan sättas ur spel och att mättnad och igensättning av marken 

under upplaget kan uppstå. Detta skulle resultera i en risk för läckage av exempelvis 

näringsämnen ner till grundvattnet. Nämnden anser att eventuella miljökonse-

kvenser av en verksamhet ska redogöras för innan ett tillstånd ges. Utifrån miljö-

konsekvenserna kan eventuella skyddsåtgärder sättas in direkt innan påverkan på 

miljön uppstår, exempelvis kanske det är mer lämpligt att asfaltera hela ytan än att 

bevara grusade ytor inom lagringsytorna för bränsle. 

Skydd av grundvatten 

Nämnden har lämnat tidigare förslag till utformning av villkor gällande förvaring 

av kemiska produkter och farligt avfall. Då verksamheten sker i direkt närhet till 

grundvattenförekomst Badelundaåsen Eskilstuna-Västerås (WA87193795) och 

marken generellt har god genomsläpplighet så är det väsentligt att hantering av 

kemikalier och bränsle sker på ett sådant sätt att läckage förebyggs. Detta bör 

förtydligas utöver den generella skrivningen om förebyggande av läckage.  

Nämnden yrkar på att bolagets villkorsförslag tillförs följande skrivning:  

Läckage från rörledningar, cisterner och annan processutrustning ska förhindras 

att nå grundvattnet genom sekundärt skydd och vid behov andra skyddsåtgärder.  

Utsläpp till luft  

Nämndens bedömning är att det vore lämpligt med villkorsreglering med månads-

medelvärde och årsmedelvärde samt totalt utsläpp i ton/år avseende kolmonoxid 

samt årsmedelvärde samt totalt utsläpp i ton/år för ammoniak. Nämnden bedömer 

även det vore lämpligt med villkorsreglering med års- och dygnsmedelvärde samt 

totalt utsläpp i ton/år avseende kväveoxider, svavel samt stoft. Nämnden lämnar 

därutöver följande synpunkter på bolagets förslag till utsläppsgränsvärden avseende 

luft.  

Bolaget anser att BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar är en till-

räcklig reglering av luftutsläppen och att särskilda villkor för utsläpp till luft inte 

behöver föreskrivas. Begränsningsvärdena enligt BAT-slutsatserna är skriva som ett 

intervall, där den nedre nivån indikerar vad de bästa verksamheterna i branschen 

klarar av och den övre nivån markerar gränsen för vad som är tillåtligt enligt 

industriutsläppsdirektivet. Bolaget har nu angett den övre gränsen i intervallet som 

reglering av deras utsläpp till luft. Nämnden anser att ett nytt kraftvärmeverk kan 

förväntas ha bättre utsläppsvärden än den gräns som EU-kommissionen satt som tak 
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för samtliga stora förbränningsanläggningar i Europa. Nämnden bedömer att högre 

krav borde kunna ställas på en nyare anläggning. 

Utsläpp till vatten  

Bolaget för samma resonemang gällande utsläpp till vatten som för utsläpp till luft, 

det vill säga att BAT-slutsatserna är en tillräcklig reglering och att särskilda villkor 

för utsläpp till vatten inte behöver föreskrivas. Som förslag till villkorsvärden har 

bolaget angett den övre gränsen i intervallet för BAT-slutsatserna. Nämnden vid-

håller samma resonemang som ovan, det vill säga att högre krav på utsläppsvärden 

bör kunna ställas på nyare anläggningar. Här anser nämnden att begränsningsvärden 

för utsläpp till vatten bör grunda sig på de av bolaget angivna maximala koncentra-

tioner som verksamheten kan förväntas generera. 

Rådighet över dikesanläggning och våtmark  

Bolaget anger att de åtar sig att genomföra provtagning innan och efter våtmark. 

Våtmarken är lokaliserad utanför bolagets verksamhetsområde och tar även emot 

dagvatten från flygplatsen. Bolaget åtar sig att kontrollera våtmarkens reningseffekt 

samt att ta fram eventuella skötselrutiner för våtmarken för att upprätthålla dess 

funktion. Bolaget anger även i ansökningshandlingarna att diket dit bolagets utsläpp 

till vatten sker kan komma att behöva rensas ur. Detta till följd av att näringsrikt 

vatten kan leda till att diket växer igen. Bolaget åtar sig inte att sköta diket men 

anger att det kan vara lämpligt om så görs framöver. Nämnden vill skicka med ett 

frågetecken om en till synes outredd fråga gällande rådigheten över dike och våt-

mark. Nämnden ställer sig därför frågan om bolaget tillåtelse av dikesägaren att 

släppa ut förorenat dagvatten i diket och har rådighet över skötseln vad gäller 

våtmark och eventuellt diket. 

Spolning av lokaler  

Bolaget anger i ansökningshandlingarna att vatten från spolning av lokaler samlas i 

golvbrunnar och går via oljeavskiljare med övervakning till den nya kompletterade 

sedimenteringsdammen, därefter leds vattnet vidare med dagvatten till mottagande 

recipient. Bolaget har uppskattat detta flöde till omkring 5000 m3/år. Nämnden 

ifrågasätter användning av våta reningsmetoder inne i lokalerna, då detta genererar 

ett förorenat tvättvatten. Genom att anlägga brunnar i lokalerna skapas en direkt 

utsläppskanal till recipienten. Nämnden bedömer att det är lämpligare att anlägga 

utrymmen inomhus utan frilagda golvbrunnar där istället torra reningsmetoder 

används. På det sättet minimeras risken för spridning av förorenat vatten.  

I händelse av brand  

I händelse av brand kan betydande mängder släckvatten behövas. Då kapaciteten i 

vattennätet i området i dagsläget är begränsad behöver den tillgängliga kapaciteten 

tillgodoses innan driftsättning som beskrivet i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Omgivningspåverkan 

Avståndet till närboende är något kort då det från planerad etableringsplats för 

kraftvärmeverket är mellan 250 till 500 meter till de närmsta bostäderna. Riktvärde 

för skyddsavstånd till närmast liggande bostadshus är enligt gällande detaljplan 

500 meter. Bullerutredning är utförd. En förutsättning för att klara riktvärdena är 

att flishuggens ljudbidrag begränsas. Lokaliseringen är därmed inte optimal ur 
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störningssynpunkt, men med bland annat de skyddsåtgärder, övriga begränsningar 

och kontroller som nämnden föreslår bör lokaliseringen kunna accepteras. Den 

sökta verksamheten som sådan bedöms dock vara tillåtlig med beaktande av 

gällande planbestämmelser. 

Förslag till villkor i övrigt 

Nämnden lämnar följande kommentarer angående villkor för sökt verksamhet. 

Miljöprövningsdelegationen bör villkora om när byggnationen av kraftvärmeverket 

senast ska påbörjas, förslagsvis inom 5-10 år efter att tillståndet vunnit laga kraft.  

Beträffande anmälan om ianspråktagande av tillståndet och uppförandet av ett 

kraftvärmeverk ser nämnden ett behov av att få information om när vissa arbets-

moment ska ske samt vilka skyddsåtgärder som vid tillfällena kommer att vidtas. 

Lokalisering på Kjulaåsen innebär bland annat en risk för kontaminering av 

grundvattnet under anläggningsarbete. Vidare framhåller nämnden att Miljö-

prövningsdelegationen bör ha i åtanke att närmast belägna bostadshus ligger inom 

500 meter från etableringsplatsen för kraftvärmeverket och därmed finns ökad risk 

för störningar i form av exempelvis lukt och damning. Bolaget yrkar om ökad 

bränslehantering vid bränsleterminalen. Bolaget har dock inte redogjort för 

eventuella försiktighetsmått eller skyddsåtgärder för att förebygga att exempelvis 

luktproblem uppstår. Nämnden kan inte utifrån nuvarande underlag ge förslag på 

mer konkreta skyddsåtgärder och överlämnar därför till Miljöprövningsdelegationen 

att förtydliga ovanstående villkor. 

Askhantering  

Nämnden gör bedömningen att bolaget inte redogjort tillräckligt väl för hur ask-

hanteringen ska utformas. År 2022 som angetts vara sista året att använda askan 

till deponiteckning närmar sig. Nämnden bedömer därför att villkoret gällande 

askhantering bör utformas som ett utredningsvillkor. Prövotidsutredningen ska 

redovisas till Miljöprövningsdelegationen som därefter prövar utformning av 

slutliga villkor.  

Verkställighetsförorenande 

Nämnden är tveksam till att bolaget skulle ges rätt att ta tillståndet i anspråk innan 

domen vunnit laga kraft. Detta i och med att det inte är självklart att det inte finns 

motstående intressen. Nämnden är även till viss del tveksam till att bolaget upp-

fyller kriteriet som anges i förarbetet till 22 kap 28 § miljöbalken för att bevilja ett 

verkställighetsförorenande. 

Kontrollprogram  

Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. Programmet 

ska bland annat ange hur verksamheten påverkar omgivningen (utsläpp till luft och 

vattenrecipient, påverkan på grundvattnet, buller, vibrationer, transporter, hantering 

av kemikalier och avfall m.m.), hur verksamheten kontrolleras med avseende på 

mät/kontrollmetod, mät/-kontrollfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag till 

kontrollprogram ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast 3 månader efter att 

anläggningen är i drift. 
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Trafikverket 

Trafikverket framförde synpunkter i samband med framtagandet av detaljplanen för 

Eskilstuna logistikpark, inom vilken aktuella fastigheter ligger. Trafikverket för-

utsätter att gällande detaljplan efterlevs. Trafikverket tar inte ställning till den miljö-

farliga verksamhet som rubricerat ärende avser. 

Trafikverket vill emellertid uppmärksamma att det ska säkerställas att eventuella 

sprängningsarbeten inte påverkar Svealandsbanan. Trafikverket förutsätter att verk-

samhetsutövaren utför erforderliga undersökningar av rådande markförhållandena 

för att garantera detta, liksom att verksamhetsutövaren i god tid innan sprängnings-

arbetena påbörjas tar kontakt med Trafikverket. Trafikverket önskar också påminna 

om att eventuella ledningar som ska placeras inom Trafikverkets järnvägsfastighet 

eller kors Trafikverkets infrastruktur kräver tillstånd från Trafikverket. 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt  

Myndigheten lämnar ett förtydligande om att sjön Nasen är en del av vattenföre-

komsten Eksågsån (WA97607691). 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen upplyser om att i områdets sydöstra del finns en stenmur registrerad 

som Kjula 284 och är bedömd som kulturlämning. Vid arbetet med åtgärden bör 

hänsyn tas till stenmuren. Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 

2 kap. 5 och 10§§ kulturmiljölagen (1988:950), om att i fall att fornfynd och/eller 

fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas till den del som berör forn-

lämningen och/eller fornfyndet samt området runt detta/dessa samt att anmälan ska 

omedelbart göras till Länsstyrelsen. 

Eskilstuna naturskyddsförening 

Eskilstuna naturskyddsförening anser att uppförande av ett kraftvärmeverk som 

kompletterar det som idag används i centrala Eskilstuna och som ska drivas med 

biobränsle är positivt då anläggningen skulle bidra till en fossilfria framtid. Natur-

skyddsföreningen ifrågasätter dock valet av lokalisering. Kjulaåsen som ligger 

under och direkt i anslutning till logistikparken är en mycket betydande isälv-

avlagring för framtida grundvatten- och dricksvattenproduktion som bör sparas för 

kommande behov. 

En sådan stor och ytkrävande anläggning som kraftvärmeverket och bränslelagret 

utgör, samt all transport och det anläggningsarbete som här kommer att krävas, 

kommer att påverka och hota åsens framtida potential som grundvattenbildande och 

vattenrenande resurs. 

De senaste årens låga grundvatten har lyft fram behoven av att inventera och skydda 

de potentiella grundvattenresurser som finns som resurs för framtiden. Att som 

bolaget hävda att det inte finns något starkt allmänt eller enskilt motstående intresse 

är därmed inte sant. Att hävda att något ytterligare dagvatten inte skapas som skulle 

kunna påverka recipienter nedström är också en sanning med modifikation, då alla 

hårdgjorda ytor kommer att avledas (från infiltration) till dammar och diken från i 

princip hela områdets hårdgjorda ytor samt tak. Detta kräver noggrann tillsyn och 

kontrollprogram. 
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Naturskyddsföreningen menar att en hållbar utbyggnad och nyttjande måste förgås 

av en platsanalys där ”alla” aspekter tas med och inte bara styras av någon ”poppig” 

slogan som inte är hållbar. 

Synpunkter från närboende  

En närboende har yrkat att Miljöprövningsdelegationen avslår tillstånd för uppförande 

och drift av kraftvärmeverk. Som grund för yrkandet anförs att den sammantagna 

miljöbelastningen med ett kraftvärmeverk i ett redan starkt miljöförstört område skulle 

öka den negativa påverkan miljön och för lokalbefolkning som bor i området. 

Det finns redan en flygplats i området med ett tillstånd för 27 400 flygrörelser per 

år. Bullret från flygplatsen har föranlett anmälningar till tillsynsmyndigheten. 

Vidare hålls det dragracingtävlingar 3 - 4 helger per år som har föranlett kraftiga 

protester från lokalbefolkningen på grund buller och utsläpp. Redan idag sker 

många tunga transporter med lastbil till logistikparken och biobränsleterminalen 

och sökt verksamhet kommer att ge ökade utsläpp av dieselavgaser och buller. 

Vidare har skoghuggits ner och två berg avlägsnats från området utan att tillstånd 

för kraftvärmeverket har meddelats. Sammantaget kommer verksamheten ge ökade 

utsläpp av kolmonoxid, kolväten, kvävoxider och partiklar. Skogen huggs även ner 

snabbare än ny skog hinner växa upp vilket leder till ökad mängd koldioxid i 

atmosfären och ett bidrag till växthuseffekten. 
 

 

Bolagets bemötande av yttranden 
 

Bolaget har beretts möjlighet att bemöta samtliga inkomna yttranden och framför 

följande i ett bemötande tillfört ärendet den 30 april 2018.  

Bolaget konstaterar inledningsvis att miljö- och räddningstjänstnämnden gör 

bedömningen att konsekvenserna gällande påverkan på ytvatten är acceptabla och 

tydligt redogjorda för och har inga ytterligare synpunkter på denna aspekt.  

När det gäller lagring av biobränsle hänvisar nämnden till befarad påverkan på 

grundvattnet som framförts av den konsult som genomfört kontrollprovtagningar 

av grundvattnet vid befintlig biobränsleterminal. Bolaget konstaterar att det 

nämnden syftar på är svar på frågor som ställdes i samband med granskning av en 

kontrollprovtagning som utfördes i december 2012.  

Här följer i sin helhet de ställda frågorna och konsultens svar:  

3.  Finns risker att den filtereffekt i grusåsen, som bolaget anför finns i området för 

rundvirkeslagringen, försvinner genom att sättas igen av partiklar eller mättas 

av ämnen som finns i infiltrerande regnvatten?  

4.  Man vet inte avståndet till grundvatten och menar att riskerna är små så länge 

som avståndet till grundvattenytan inte är för liten. Bolaget anger att man antar 

att grundvattenytan ligger på 2 meter under markytan- anser man detta avstånd 

vara för litet eller är det tillräckligt?  

Svar på fråga 3 och 4; Tidigare har vi svarat att: ”Risker med infiltration till 

grundvatten i grusåsen beror på geologin i området samt avståndet mellan 

markytan och magasinet. För partikelbundna föroreningar och näringsämnen 



 BESLUT 20 (32) 
 

 2018-07-12 Dnr: 551-3417-14 

 

 

 

 
Miljöprövningsdelegationen 

 
fungerar marken som ett filter och dessa ämnen förväntas därför avgå innan det 

når grundvattenmagasinet, om inte avståndet är väldigt kort till 

grundvattenmagasinet.  

Enligt tidigare handlingar så är den naturliga lagerföljden i huvudsak grusig-

sandig jord till något siltig i väster med tilltagande silt och lerhalt österut. 

Ritning över lagringsplatserna visar på en marköverbyggnad på ca 80 cm på 

lagringsytorna, varav ca 40 cm är förstärkningslager som består av krossat 

material, men som flexibel konstruktion med bitumenbundet slitlager, 

betongplattor m.m. Om detta stämmer bedöms infiltrationen vara mycket låg på 

platsen och förstärkningslagret är då att betrakta som tätskikt – frågan är hur 

dränering sker från dessa ytor, det är för mig oklart.  

Om det är sand/grusmaterial rakt igenom så kan mättnad och igensättning med 

partiklar uppstå, likt en vanlig markbäddslösning. Tidsaspekten för detta är 

dock svår att uppskatta, då det finns så lite forskning på hur stort läckage som 

kan ske från rundvirkeslagring. En lösning kan vara fortsatt 

kontrollprovtagning i grundvattenrör, t.ex. årsvis. 

Efter detta lämnades det föreläggande om försiktighetsmått som gäller idag och 

som ligger till grund för det kontrollprogram som gäller för verksamheten. Såsom 

konsulten föreslog i sitt svar 2012 ingår idag provtagning i grundvattenrör för 

noggrann kontroll och uppföljning. Ingen påverkan har kunnat påvisas.  

Bolaget vill även påminna om att större delen av området avses asfalterats såsom 

visads på karta i kompletterade ansökningshandlingar som ingavs i ärendet den 26 

april 2017.  

Förvaring av kemiska produkter och farligt avfall 

Nämnden har föreslagit en kompletterande villkorsskrivning avseende skydd mot 

läckage:  

Läckage från rörledningar, cisterner och annan processutrustning ska 

förhindras att nå grundvattnet genom sekundärt skydd och vid behov andra 

skyddsåtgärder. 

Bolaget instämmer med nämnden att det är viktigt att läckage förebyggs. I ansökan 

föreslås följande villkor:  

Hantering av avfall, som uppkommer vid driften, och kemikalier ska ske på ett 

sådant sätt att spill och läckage till dag- och spillvattennät eller icke hårdgjorda 

ytor förebyggs. Spill och läckage ska omgående samlas upp och tas om hand. 

Eldningsolja ska lagras i dubbelmantlad eller invallad cistern samt med en 

uppsamlingsvolym som minst motsvarar den största behållarens volym plus 10 

% av volymen av övriga behållare inom samma invallning. 

Den skrivning bolaget har gjort uppnår fullt ut den ambitionsgrad nämnden visar. 

Ordet ”förebyggs” innefattar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som 

krävs för att förhindra spill och läckage. Att tillfoga ytterligare en mening förändrar 

inte nivån på åtagandet som redan är den högsta möjliga.  

Teknisk utformning bör i första hand regleras genom det allmänna villkoret. Att i 

detalj reglera anläggningens tekniska utformning medför risken att en senare bättre 
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utformning inte kommer till stånd då detta kräver ansökan om villkorsändring. En 

ändring som faller under det allmänna villkoret kan hanteras inom ramen för 

anmälan och ske i dialog med tillsynsmyndigheten. Vidare ska ett särskilt villkor 

vara möjligt att följa upp. Att följa upp en så pass allmänt hållen skrivning som ”vid 

behov andra skyddsåtgärder” låter sig svårligen göras.  

Utsläpp till luft 

Nämnden har kommenterat sökandes förslag på utformning av utsläppsvillkor till 

luft. Bolaget vill därför förtydliga enligt nedanstående.  

Förfarandet att endast villkorsförskriva parametrar som skiljer sig från generella 

riktlinjer och föreskrifter är idag mycket vanligt och lämpligt1. Därmed förhindras 

på ett effektivt sätt dubbelreglering och risk för villkor som med tiden blir in-

aktuella.  

Såsom Naturvårdsverket2 beskriver syftar det svenska genomförandet av IED till att 

i så stor utsträckning som möjligt hålla miljötillstånd separata från BAT-slutsatser. 

Syftet är att så långt som möjligt minska behovet av individuell omprövning av 

tillstånd i samband med att nya BAT-slutsatser publiceras. BAT-slutsatser ska 

användas som referens vid tillståndsprövning och det gäller direkt efter det att 

slutsatserna har offentliggjorts. Någon fyraårsperiod efter BAT-slutsatsernas 

offentliggörande ska alltså inte inväntas. 

BAT-slutsatsernas siffervärden (BAT-AEL) skiljer sig åt beroende på anlägg-

ningens storlek (ju större anläggning desto högre krav) och bränsle. Det är även 

hårdare krav för nya anläggningar jämfört med befintliga anläggningar. De BAT-

slutsatser som gäller för en ny biobränsleeldad förbränningsanläggning med en 

installerad tillförd effekt mellan 100 och 300 MW speglar de nivåer som är möjliga 

och rimliga för denna typ av anläggning. BAT-slutsatserna omarbetas och skärps 

vart åttonde år vilket medför en kontinuerlig säkerställan att anläggningen, vid var 

tid, speglar bästa tillgängliga teknik utan att omprövning av villkor behöver göras.  

För ammoniak och kolmonoxid, vilket inte regleras av BAT har bolaget föreslagit 

särskilda villkor. Vidare har bolaget, för att inte vid något tillfälle riskera att frågan 

är oreglerad så när som på förordningen (2013:252) föreslagit att BAT-slutsatsernas 

siffervärden utgör begränsningsvärden fram till dess att de införs i industriutsläpps-

förordningen.  

Utsläpp till vatten 

I den reviderade ansökan som gavs in 2017-11-30 finns ett reviderat villkorsförslag 

avseende utsläpp till vatten vilket omfattar såväl ämnen vilka regleras i BAT-slut-

satser som ämnen som inte omfattas. Vidare har bolaget lämnat förslag till maximal 

temperatur på utgående vatten samt pH-värde för utgående vatten.  

En utförlig recipientbedömning har utförts och lämnats in i ärendet som en komplet-

tering den 30 november 2017. Denna ligger till grund för de villkor som föreslås. 

                                        
1 Exempel mål M 2855-16 (MMD Nacka), mål M 8-14 (MMD Nacka), ärende 551-29394-2012 

(MPD Västra Götaland) 

2 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Industriutslappsdirektivet--

IED/BAT-slutsatser-for-industriutslapp/ 
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Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt vars uppgift där är att förvalta 

kvaliteten på vattenmiljön inom vattendistriktet har i sitt yttrande inget att erinra 

avseende villkorsförslaget utan konstaterar att de anses rimliga för verksamheten.  

Rådighet över dikesanläggning och våtmark 

Nämnden har frågat på vilket sätt rådighet över dike och våtmark har reglerats och 

huruvida detta eventuellt är en fråga som behöver regleras. Avledning av vatten, 

ansvar för diken och våtmark regleras inom ramen för detaljplanen. Detaljplanens 

genomförandebeskrivning (nedan i kursivt) beskriver såväl våtmark som dike.  

Våtmark 

Öster om planområdet planeras anläggande av våtmark för hantering av 

dagvatten från planområdet. Våtmarken påverkar ett dikningsföretag och ett 

torrläggningsföretag. Dikningsföretagen behöver omprövas och görs som 

ansökningsmål i miljödomstol. Ansökan lämnas in till länsstyrelsen. Kommunen 

ansvarar för inlämnande av ansökan om omprövning av dikningsföretagen.  

Dike 

Eskilstuna kommun bekostar utbyggnaden av dagvattensystemet inom allmän 

platsmark. Eskilstuna Energi och Miljö AB ansvarar för drift och underhåll av 

systemet för dagvattenhantering inom allmän platsmark samt svarar för att 

eventuella sedimentavsättningar och vegetation i diken och magasin tas bort så 

att vattenavrinning fungerar.  

Dagvattenanläggningen i södra delen av planområdet, på plankartan betecknad 

E2, är främst avsedd för rening och hantering av dagvatten från biobränsle-

terminalen. Verksamhetsutövaren ska ansvara för drift, underhåll och utsläpp 

från denna anläggning. 

Notera även att Eskilstuna kommun köpte gården Ringdal i samband med upphand-

lingen inför uppförandet av Eskilstuna Logistikpark. 

Uppföljning 

I detaljplanens genomförandebeskrivning redogörs för program för uppföljning.  

Efter att detaljplanen vunnit laga kraft ska ett program för uppföljning av 

betydande miljöpåverkan upprättas.  

För uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan förslås att ett 

skötsel- och miljöprogram upprättas. Ytterst ansvarig för uppföljningen och 

övervakningen är kommunen. Själva genomförandet kan dock utföras av t ex 

verksamhetsutövare, entreprenör eller konsult. Då anläggandet av logistik-

parken pågår parallellt både i planområdet och i den norra delen bör 

programmet omfatta hela logistikparkens område. I så stor utsträckning som 

möjligt bör uppföljningen integreras med kommunens befintliga system för 

miljöledning, tillsyn och övervakning.  

Programmet ska minst innehålla följande punkter:  

• Buller - uppföljning av industribullernivåer samt buller till följd av tung trafik på 

Ärlavägen.  
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• Dagvatten – uppföljning av föreslagna åtgärder för omhändertagande och 

rening av dagvatten genomförs, att åtgärderna har avsedd effekt och att 

påverkan inte uppkommer på nedströms liggande sjöar och vattendrag. Som 

underlag för uppföljning gäller åtgärder i enlighet med Dagvattenutredning 

2011-09-28, rev. 2012-03-16.  

• Grundvatten – grundvattennivåer ska övervakas för att minimera och förebygga 

sättningar i området.  

• Naturvärdesbedömning – påverkan på övergripande grönstruktur i området. 

Behov av justeringar och skötselåtgärder för att gynna de växter och djur som är 

knutna till Kjulaåsen och de övriga specifika biotoper, ekdunge, våtmarker samt 

f d betesmarker inom område betecknat NATUR på plankartan, som finns i 

området. I detta ingår utredning om områdets förutsättningar för bevarande av 

ryl och säkerställande av backsvalas habitat inom intilliggande områden utanför 

planområdet.  

På uppdrag av kommunen (Kommunledningskontoret) ska Stadsbyggnads-

nämnden upprätta program för uppföljning samt genomförande av 

kompensations- och skötselåtgärder enligt ovan. 

Spolning av lokaler 

Lokalerna förses inte med fler golvbrunnar än vad som är nödvändigt för verksam-

heten. Pannhallen konstrueras med fall och uppsamlingsrännor så att eventuellt 

vatten samlas ihop till en gemensam punkt.  

Torra reningsmetoder föredras där och när så är möjligt och ska väljas i första hand. 

Det kan dock inte uteslutas att även våta reningsmetoder behöver användas vid till-

fälle. Vid dessa tillfällen är det viktigt att vattnet avleds på ett styrt och säkert sätt så 

att det kan omhändertas enligt plan. Den i teknisk beskrivning beskrivna princip-

utformningen där vattnet avleds via oljeavskiljare med övervakning till sedimen-

teringsdamm där det provtas säkerställer att vattnet hanteras på bästa möjliga sätt.  

I händelse av brand 

Nämnden noterar slutligen att då kapaciteten i vattennätet i området i dagsläget är 

begränsad behöver den tillgängliga kapaciteten för brandvatten tillgodoses. 

Bolaget instämmer i ovanstående och konstaterar att denna förutsättning precis som 

nämnden skriver redan angivits i bolagets ansökningshandlingar.  

Verkställighetsförordnade och igångsättningstid 

Bolaget har även i ett tidigare bemötande den 27 september 2017 framfört följande 

mot bakgrund av nämndens i frågasättande av ett beslut som ger rätt att ta tillståndet 

i anspråk innan domen vunnit laga kraft. Bolaget att det inte finns starka intressen 

som står emot varandra, jfr dåvarande Miljööverdomstolens dom 2003-05-16 i mål 

nr M 2463-03. Det krävs att det ska framstå som sannolikt att det meddelade 

tillståndet kommer att stå fast för att verkställighetsförordnande ska beviljas, jfr 

dåvarande Miljööverdomstolens dom 2003-03-18 i mål nr M 993-03. Såvitt bolaget 

känner till förekommer inte något starkt allmänt eller enskilt motstående intresse 

mot den ansökta verksamhetens tillåtlighet. Med anledning härav föreligger det inte 

heller något hinder mot miljöprövningsdelegationen förordnar att blivande tillstånd 
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får tas i anspråk utan hinder av att beslutet inte har vunnit laga kraft. Det är av stor 

vikt för bolaget att kunna fatta ett självständigt investeringsbeslut avseende den 

planerade verksamheten. Om detta beslut blir positivt kommer verksamheten att 

påbörjas omgående. 

Bolaget accepterar nämndens önskemål om att tillståndet förses med villkor för 

igångsättningstid. Med hänsyn till beslutsgång, tid för projektering, upphandling, 

konstruktion och driftsättning samt risken för förseningar bör igångsättningstiden 

bestämmas till tio år.  

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Bolaget noterar den lämnade informationen om kulturlämningen Kjula 284. 

Eskilstuna naturskyddsförening 

Bolaget vill uppmärksamma föreningen på den lokaliseringsutredning som ingår i 

en underbilaga till ansökan. I utredningen har sex olika lokaliseringsalternativ 

beskrivits och utvärderats utifrån sammanlagt 12 olika värderingskriterier. Den 

sammantaget bästa platsen för etablering av ett nytt kraftvärmeverk befanns vara 

Eskilstuna logistikpark.  

Vad avser dagvatten känner inte bolaget igen Naturskyddsföreningens kommentar 

att inget ytterligare dagvatten skapas. Bolaget vill därför hänvisa till miljökonse-

kvensbeskrivningen som redogör för anläggningsdelarnas framtida utbyggnad och 

funktion samt den beskrivning av konsekvenserna av utsläppt vatten inklusive den 

fördjupade recipientutredningen.  

Trafikverket 

Bolaget noterar den lämnade informationen och intygar att man är medveten om 

kraven som framför i yttrandet.  

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har bedömt att planerat kraftvärmeverk med tillhörande skorsten 

riskerar att medföra begränsningar på Försvarsmaktens möjligheter att verka på 

flygplatsen och medföra skada på verksamhet som omfattas av sekretess enligt 

15 kap 2 § OSL (offentlighets och sekretesslagen). 

Försvarsmakten är enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 

vattenresurser m.m. sektorsmyndighet avseende redovisning av områden som av 

myndigheten bedöms utgöra riksintresse för totalförsvarets militära del. Myndig-

heten framställer anspråk på områden som den anser bör utgöra intresseområde 

och dessa anspråk prövas sedan vid prövning enligt någon av de lagar som 

fastställer riksintresse i rättsverkande beslut. En sådan lag är Miljöbalken.  

Bolaget förstår Försvarsmaktens synpunkter och omsorg om sin verksamhet. 

Såsom Försvarsmakten sedan tidigare uttryckt sitt behov av området består detta 

främst i att i händelse av höjd beredskap eller väpnad konflikt nyttja flygplatsen 

för militärt flyg. Höga objekt kan då innebära flygsäkerhetsrisker vid start och 

landning, samt vid flygning på låg höjd i flygplatsens närområde.  

Bolaget är beredd att så långt det är möjligt tillmötesgå Försvarsmaktens önske-

mål och har sedan tidigare åtagit sig att på Försvarsmaktens begäran fälla 
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skorstenen vid ett krisläge. Den dagliga verksamheten vid Eskilstuna flygplats 

består i huvudsak av skolflyg, ca 7 000 rörelser. Övrigt flyg, ca 1 000 rörelser, 

utgörs av taxi-, affärs-, transport- och ambulansflyg. Samråd med flygplatsen har 

skett i flera steg före och under tillståndsprocessen. I ett inledande skede till-

frågades flygplatsen om bolagets planerade anläggning och de vid detta möte 

framförda synpunkterna ledde till den nu ansökta placeringen av kraftvärme-

verket. Inom ramen för tillståndsprocessen har formella samråd genomförts i tidigt 

skede vilket ledde till att en separat flyghinderanalys genomfördes. Samtliga 

befintliga och en möjlig framtida inflygningsprocedur har beaktats i flyghinder-

analysen. Samtliga hinderytor tillhörande flygplatsen har analyserats. Bolaget har 

åtagit sig att bekosta installationen av en ILS (Instrument Landing System) för 

inflygning från norr. Motsvarande system finns redan vid inflygning från söder. 

Installation av ILS även för norrgående inflygning bedöms medföra en generell 

operativ förbättring för flygplatsen. Flygplatsen har vidare inte vid något tillfälle 

bedömt den planerade verksamheten vara till hinder för flygplatsens funktion och 

möjligheter att utvecklas. 

Bolaget vidhåller att placeringen är lämplig och betonar ovan nämnda åtaganden.  

En närboende  

Bolaget har även i ett bemötande den 27 september 2017 framfört följande med 

hänvisning till närboendes yrkande om att Miljöprövningsdelegationen avslår 

tillstånd för uppförande och drift av planerat kraftvärmeverk. 

Verksamheten medför betydande indirekt positiv påverkan på klimat och resurs-

användning. I ett systemperspektiv medför sökt alternativ ett säkerställande av 

ett hållbart fjärrvärmesystem som kan svara upp mot framtida fjärrvärmebehov. 

Ett nytt kraftvärmeverk syftar till att komplettera befintlig kraftvärmeproduktion i 

Eskilstuna för att öka den totala produktionen i bolagets fjärrvärmenät. Nyttjandet 

av fossila bränslen i fjärrvärmesystemet kommer att i stort sett helt ersättas, då det 

för nya pannan planeras förbränning av biobränsle. Mindre effektiv produktions-

enhet i systemet kan begränsas och den gamla pannan vid befintligt verk kommer 

att avvecklas.  

Den strategiska samlokaliseringen av biobränsleterminalen och kraftvärmeverket 

medför även möjlighet till rationell logistik och klimatsmarta transporter. Ansökt 

verksamhet kommer därmed att medföra minskade transporter och därtill viss 

minskad klimatpåverkan i jämförelse med nollalternativet. Den övervägande 

andelen av transporter till området sker via järnväg. Bolaget instämmer i att 

området runt det planerade kraftvärmeverket och befintlig biobränsleterminal är 

satt under stor förändring i och med utbyggnationen av Eskilstuna logistikpark. 

Denna förändring sker dock oaktat bolagets planer. 
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Miljöprövningsdelegationens bedömning 

 

Miljökonsekvensbeskrivning  

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har genomfört samråd och 

upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljö-

balken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Miljöpröv-

ningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter gjorda 

kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. miljöbalken. 

 

Tillåtlighet 

Kraftvärmeverk med tillhörande skorsten 

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Försvarsmakten har framfört en erinran 

avseende den delen av sökt verksamhet som avser etablering av föreslaget kraft-

värmeverk samt skorsten. Försvarsmakten har i sitt yttrande hänvisat till 3 kap 9 § 

första stycket miljöbalken samt 15 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen.  

Försvarsmakten har framhållit att planerat kraftvärmeverk med tillhörande skorsten 

ligger inom hinderfrihetsområdet för Eskilstuna flygplats samt att en etablering 

enligt inkommit förslag riskerar att medföra begränsningar på Försvarsmaktens 

möjligheter att verka på flygplatsen. Det föreligger därmed enligt Försvarsmakten 

uppenbar risk för att en etablering enligt bolagets ansökan skulle innebära skada på 

området av betydelse. 

Miljöprövningsdelegationen betraktar Försvarsmaktens yttrande i ärendet som ett 

avstyrkande och ser därför inga förutsättningar för att ansökan i den del som avser 

uppförande av ett kraftvärmeverk med tillhörande skorsten kan anses tillåtlig med 

beaktande av 3 kap 9 § första stycket miljöbalken. Ansökan ska därför avslås i 

denna del. 

Södra Mälardalens biobränsleterminal 

Bolaget har även sökt tillstånd för den befintliga biobränsleterminalen och att 

verksamheten ska kunna utökas enligt yrkanden i ansökan. Följande del av 

Miljöprövningsdelegationens bedömning i ärendet avser sökt verksamhet vid 

biobränsleterminalen. 

 

Kunskapskravet 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-

samhet eller vidta en åtgärd 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. Bolaget har bedrivit verksamhet avseende 

hantering av biobränslen under en längre tid. Miljöprövningsdelegationen bedömer 

att kunskapskravet är uppfyllt.   
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Försiktighetsprincipen  

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verk-

samhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 

vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller mot-

verka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 

möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att 

en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Bolagets genomförda åtgärder, tillsammans med de åtgärder och 

utredningar som föreskrivs enligt villkoren i detta beslut innebär att erforderliga 

skyddsåtgärder vidtas. 

 

Hushållningsbestämmelser 

Enligt 2 kap. 5 § miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar 

en åtgärd, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till åter-

användning och återvinning. Miljöprövningsdelegationen gör i denna del den 

bedömningen att bolaget visat att verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder 

och meddelade villkor kommer att bedrivas enligt de allmänna hänsynsreglerna i 

2 kap. 5 § miljöbalken. 

 

Val av plats  

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken 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. Bolaget ansökan medför en 

ökning av barklagring på 100 000 m3 samt en ökning av hantering av biobränsle 

med 100 000 ton/år relativt den befintliga anmälningspliktiga verksamheten. 

Med beaktande av att verksamheten har bedrivits på platsen sedan tidigare samt 

meddelade försiktighetsmått och åtaganden från bolaget kan platsen anses vara 

lämplig för den sökta hanteringen av biobränsle.  

 

Planförhållanden 

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdes-

bestämmelser enligt plan- och bygglagen (2010:900). Små avvikelser får dock 

göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Miljöpröv-

ningsdelegationen konstaterar att verksamheten inte strider mot gällande planer 

eller områdesbestämmelser. 
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Natura 2000 och riksintressen 

Verksamheten påverkar inget Natura 2000-område. Verksamheten vid biobränsle-

terminalen bedöms inte heller påverka något riksintresse på ett sådant sätt att inte 

tillstånd kan lämnas för en fortsatt lagring och hantering av bränslen. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken ska myndigheter och kommuner ansvara för att miljö-

kvalitetsnormer följs. Regeringen har i luftkvalitetsförordningen (2010:477) fast-

ställt sådana miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 

kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en 

förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Vidare 

har Vattenmyndigheten för Östersjöns vattendistrikt, med stöd av förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, beslutat om miljökvalitets-

normer för ytvatten- och grundvattenförekomster. Miljöprövningsdelegationen 

finner att verksamheten inte kommer att medföra att någon miljökvalitetsnorm 

enligt ovan nämnda förordningar överskrids eller kommer att överskridas med 

beaktande av att timmerlagringen inte omfattar vattenbejutning. 

 

Miljömål 

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöprövningsdelega-

tionen konstaterar utifrån ingivna handlingar att verksamheten kan ha en viss 

påverkan på några miljökvalitetsmål, t.ex. God bebyggd miljö, genom buller från 

verksamheten. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att verksamheten endast 

marginellt kommer att motverka möjligheten att uppnå dessa nationella miljömål. 

 

Övrigt 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte påverkar några övriga 

kända skyddsintressen eller strider mot miljöbalkens mål samt att någon sådan 

skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön som 

enligt 2 kap. 9 § miljöbalken kräver regeringens tillåtelse inte kan befaras i före-

varande fall. 

 

Tillståndets omfattning 

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att de sökta årliga volymerna kan med-

ges under förutsättning att markinfiltrationen av vatten inom bränsleterminalen 

begränsas genom uppsamling av dagvatten som därefter avleds till sedimentations-

damm. 
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Villkor 

Miljöprövningsdelegationen finner det motiverat att föreskriva vissa villkor med 

ett annat innehåll än bolaget föreslagit. Nedan följer en närmare motivering av 

några av villkoren. 

 

Lagring och hantering av fasta bränslen (villkor 2, 3, 4 och 5) 

Av ansökan fram går att området utgörs av plana hårdgjorda ytor samt en del natur-

mark med berg i dagen. Nämnden väcker frågan det är mer lämpligt att asfaltera 

hela ytan än att bevara grusade ytor inom lagringsytorna för bränsle. Naturskydds-

förening i Eskilstuna framför farhågor om påverkan på grundvattnet. Bolaget har 

uppgivit att någon påverkan på grundvattnet inte har kunnat konstateras.  

Miljöprövningsdelegationen kan konstatera att enligt aktbilaga 55 kontrollprov-

tagning av grundvatten och dagvatten år 2015 till 2017 visar på låga halter av 

fenolindex i två av grundvattenrören i östra kanten av biobränsleterminalen men 

att några redovisade resultat inte synes finnas från västra sidan av anläggningen. 

Grundvattenströmningen i området har bedömts ske i riktning mot väster eller 

söder. Med beaktande av att den skyddsvärda grundvattenförekomsten i huvudsak 

finns väster om biobränsleterminalen så finns det skäl till att skyddsåtgärder vidtas 

vid hanteringen och lagringen av bränsle och bränsleråvara.  

Miljöprövningsdelegationen anser att i vart fall de ytor som ska användas för lag-

ring av annat bränsle än rundved ska vara hårdgjorda och försedda med anordning 

som bidrar till en effektiv uppsamling av dagvatten för att minska mängden för-

oreningar som kan nå grundvattnet. Hårdgjorda lagringsytor bör i första hand 

användas vid lagring av rundved då dessa finns tillgängliga. Flisning eller annan 

sönderdelning av bränsleråvara förutses ske endast på hårdgjorda ytor. Hantering 

på hårdgjorda ytor bör kunna vara en skyddsåtgärd som förebygger risken för att 

grundvattnets påverkas negativt på ett sätt som äventyrar förutsättningar att 

använda vattnet som en dricksvattenresurs i framtiden. Uppföljning av grund-

vattnets kvalité förutsätts ske i ett kontrollprogram (villkor 12). I den mån 

olägenheter behöver förebyggas bemyndigas tillsynsmyndigheten att meddela 

närmare villkor (villkor 2). 

 

Energihushållning (villkor 6) 

Bolaget omnämner en planerad stationär eldriven flishugg i sin ansökan. Miljö-

prövningsdelegationen konstaterar att det typiskt sett går att uppnå lägre nivåer av 

utsläpp av växthusgaser samt kvävoxider med en eldriven utrustning än vad som är 

möjligt med en flishugg som drivs med flytande bränsle. Det finns därför skäl att 

förskriva om att flisning i huvudsak ska ske med nätansluten eldriven utrustning. 

I vilken utsträckning som utrustningen ska vara mobil eller stationär bör lämpligen 

avgörs i samråd med tillsynsmyndigheten med beaktande av bemyndigandet som 

lämnats om att närmare föreskriva om villkor avseende begräsning av damm mm 

(villkor 2) samt buller (villkor 8). 
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Utsläpp till vatten (villkor 7) 

Med beaktande av att verksamheten är begränsad till lagring och hantering av bio-

bränsle så bör uppföljningen av utsläpp till vatten som omfattas av begränsnings-

värden begränsas med avseende på parametrar och provtagningsfrekvens. Därutöver 

så finns det ett utrymme att inkludera uppföljning av andra parametrar inom ramen 

för kontrollprogrammet. 

I övrigt noteras att detaljplanen innehåller bestämmelser om vatten nedströms 

utsläppspunkten vid gränsen för verksamhetsområdet. 

 

Oljeavskiljare (villkor 10) 

Det är oklart hur oljeavskiljaren som är placerad efter sedimentationsdammen är 

dimensionerad och vilken kapacitet den har vid kraftig nederbörd och förutsätt-

ningarna för att hantera oljeläckage och risken för urspolning av redan uppsamlad 

olja. Miljöprövningsdelegationen utesluter inte att en kompletterande oljeavskiljare 

kan behövs i direkt anslutning till en tankplats och/eller uppställningsyta för fordon 

och ser därför ett behov av att tillsynsmyndigheten ska ges en möjligt att hantera 

den frågan vid behov. 

 

Kontrollprogram (villkor 12) 

Tillståndet bör innehålla ett villkor med krav på ett aktuellt kontrollprogram. 

Kontrollprogrammet ska redovisa hur Bolaget avser att kontrollera att villkoren i 

tillståndet följs samt hur övriga utsläpp som verksamheten kan ha till omgiv-

ningen ska kontrolleras.  

 

Övriga överväganden   

Miljöprövningsdelegationen finner vidare att verkställighet kan medges eftersom 

biobränsleterminalen är en befintlig verksamhet och dess tillåtlighet inte har 

ifrågasatts. 

 

Sammanfattande bedömning 

Tillstånd kan inte medges för uppförande att ett nytt kraftvärmeverk av de skäl 

som Försvarsmakten anfört.  

Den utökade verksamheten vid den befintliga biobränsleterminalen bedöms vara 

förenlig med de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken. Med meddelade villkor och åtaganden 

som framgår av ansökningshandlingarna bedöms verksamheten kunna bedrivas på 

ett sätt som kan godtas. 

Information 

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 16 augusti 2018. 

--- 

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 

Uppsala län. I beslutet har länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och miljö-

skyddshandläggare Torbjörn Johansson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har 

beretts av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg. 

 

 

 

 

 

Gunnar Ljungqvist  Torbjörn Johansson 

 

 

 

 

   Bernt Forsberg 

 

 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

 

 

Bilagor:  

1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 

2. Kungörelsedelgivning  

3. Karta över verksamhetsområdet  

4. Översiktskarta 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sändlista: 

Naturvårdsverket - registrator@naturvardsverket.se 

Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna - info@eskilstuna.se 

Miljö- och räddningstjänstnämnden, 631 86 Eskilstuna - miljokontoret@eskilstuna.se 

Länsstyrelsen i Södermanlands län - sodermanland@lansstyrelsen.se 

Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt – 

vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - registrator@msb.se 

Trafikverket, Box 1140, 631 80 Eskilstuna 

Havs- och vattenmyndigheten - havochvatten@havochvatten.se 

Sveriges geologiska undersökning - sgu@sgu.se 

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm – via e-post: exp-hkv@mil.se 

Transportstyrelsen - luftfart@transportstyrelsen.se 

Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Eskilstuna flygplats, Box 78, 631 02 Eskilstuna 

Teracom AB, Box 30150, 104 25 Stockholm 

Post- och telestyrelsen – pts@pts.se 

Eskilstuna naturskyddsförening - k.westermark@tele2.se 

Peter Maier, Tallvägen 20, 635 06 Eskilstuna 

Eskilstuna kommun, att. Maria Hoflin (aktförvarare), 631 86 Eskilstuna 

----------------------- 

Akten 

Miljöskyddsenheten (TJ, GD)  

Rättsenheten (GL) 

Länsstyrelsens hemsida  

mailto:luftfart@transportstyrelsen.se
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Bilaga 1 
 

 

Hur man överklagar hos Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen 

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. 

 

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till Nacka tingsrätt, 

Mark- och miljödomstolen. 

 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer är: 

 

Länsstyrelsen i Uppsala län  

751 86 UPPSALA  

Telefonnummer  

Tel 010-22 33 000 

 

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. 

 

För part som företräder det allmänna ska dock överklagandet ha kommit in 

inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 
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Avslag till uppförande av kraftvärmeverk m.m.  

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 12 juli 2018 

(dnr 551-3417-14) beslutat att meddela tillstånd till Eskilstuna Energi och Miljö AB 

(bolaget), med org.nr. 556458-1907, för hantering av 350 000 ton biobränsle per år 

samt lagring utan vattenbejutning av timmer (rundved) upp till en mängd av 225 000 

m3 fast volym under bark samt 100 000 m3 bark vid Södra Mälardalens 

biobränsleterminal inom fastigheterna Aspestahult 1:4 och 1:6 samt del av Ribbinge-

lund 2:4 i Eskilstuna kommun. Miljöprövningsdelegationen avslår i beslutet bolagets 

ansökan i den delen som avser uppförande och drift av ett nytt kraftvärmeverk. 

En kopia av beslutet finns hos aktförvarare i Eskilstuna kommun samt hos 

Länsstyrelsen i Uppsala. I Eskilstuna är Maria Hoflin aktförvarare. Besöksadress: 

Stadshuset, Alva Myrdals gata 1. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 26 juli 2018, då delgivning 

anses ha skett. Länsstyrelsens diarienummer 551-3417-14 ska anges. 

LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 
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POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17 

TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010 

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala 
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