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Kungörelsedelgivning 

Beslut om slutliga villkor för utsläpp till luft för Phadia AB 
i Uppsala kommun 
Verksamhetskod 24.08-i och 39.15 enligt 12 kap. 8 § och 19 kap. 3 § 
milj öprövningsförordningen (2013:251) 
2 bilagor 

Beslut 

Milj öprövningsdelegationen avslutar prövotiden för utsläpp av VOC till luft enligt 
utredningsvillkor U2 i tillståndet enligt miljöbalken den 15 december 2014 (dnr 
551-472-2012) för Phadia AB (bolaget), med organisationsnummer 556041-3204, 
på fastigheten Fyrislund 6:11 i Uppsala kommun. 

Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar med stöd av 
22 kap. 27 § miljöbalken att följande slutliga villkor ska gälla för utsläpp till luft. 

Villkor 
7. Bolaget ska senast den 1 januari 2022 ha tagit i drift en anläggning för 

rening av aceton från torkning av aktiverad matris. Utsläppet av flyktiga 
organiska föreningar (VOC) får därefter uppgå till högst 10 ton per år, 
beräknat med massbalansberäkning baserad på mätningar av VOC 
(delegation). 

8. Innan reningsanläggningen tagits i drift får utsläppet av VOC uppgå till 
högst 35 ton per år, beräknat enligt villkor 7. 

Delegationer 
Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket 
miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor 
avseende den detaljerade utformningen av reningsanläggningen. 

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

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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Redogörelse för ärendet 

Bakgrund 
Milj öprövningsdelegationen beslutade den 15 december 2014 att lämna tillstånd till 
fortsatt verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten Fyrislund 6:11 i Uppsala 
kommun. 

I beslutet sköt Milj öprövningsdelegationen upp vilka slutliga villkor som ska gälla 
för utsläpp av avloppsvatten och utsläpp av flyktiga organiska lösningsmedel till 
luft. Bolaget skulle under prövotiden genomföra följande utredning 

U2 Bolaget ska utreda storleken på utsläppen av VOC till luft från hela 
verksamheten och möjligheter att rena dessa utsläpp. Utredningen ska minst 
omfatta mätning av acetonutsläpp från torkning av aktiverad matris, 
andningsklockor på acetontankama, filtrering och torkning av CDAP-
bromidkristaller, avluftningsrör vid bromcyanaktivering och avgång av VOC 
från vattenreningsanläggningen. Bolaget ska även under prövotiden analysera 
acetonkoncentration i moderlut som skickas från anläggningen och i 
processavloppsvatten. Om vattenreningsanläggningen enligt villkor 2 tas i drift 
under utredningstiden ska acetonhalten i processavloppsvattnet mätas före 
rening. Tekniska, milj ömässiga och ekonomiska aspekter för respektive åtgärd 
ska redovisas. 

Bolaget lämnade in en redovisning den 30 juni 2015. Efter kompletteringar av 
ärendet bedömde bolaget att ytterligare undersökningar behövdes som underlag för 
att bestämma slutliga villkor och yrkade därför om en förlängd prövotid till den 31 
december 2017. Milj öprövningsdelegationen beslutade den 6 juli 2017 att bifalla 
bolagets yrkande. 

Miljöprövningsdelegationen beslutade den 14 december 2017 att förlänga 
prövotiden ytterligare till den 28 februari 2018. 

Ärendets handläggning 
Prövotidsredovisningen lämnades till Miljöprövningsdelegationen den 28 februari 
2018. Efter kompletteringar kungjordes prövotidsredovisningen i ortstidningen 
Upsala Nya tidning och har remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i 
Uppsala kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten och Uppsala kommun. 

Yttrande har kommit in från Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun. 
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Miljöprövningsdelegationen 

Redovisning med yrkanden, åtaganden och förslag till villkor 

Yrkanden 
Bolaget yrkar att milj öprövningsdelegationen ska upphäva prövotidsförordnandet i 
beslutet den 15 december 2014 och som slutligt villkor för utsläpp till luft av VOC 
föreskriva följande. 

Bolaget ska senast den 1 januari 2022 ha tagit i drift en anläggning för rening av 
aceton från torkning av aktiverad matris. Utsläppet av flyktiga organiska föreningar 
(VOC) får därefter uppgå till högst 10 ton per år, beräknat med 
massbalansberäkning baserad på mätningar av VOC. 

Innan reningsanläggningen tagits i drift får utsläppet av VOC uppgå till högst 35 
ton per år, beräknat enligt ovan. 

Bolagets beskrivning 

Utsläpp till processavlopp 
Nya mätningar har gjorts på det som enligt Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut 
2017-07-06 anges som "Nya mätningar av utsläpp till processavlopp" och 
"Acetonhaltsmätningar i konverterings- och vakuumtank". Tio dygnssamlingsprov 
för inkommande processavloppsvatten till utjämningstanken i det nya reningsverket 
togs och analyserna resulterade i ett nytt värde på 15,1 kg aceton per aktivering som 
går till processavlopp. Detta är något mer än de 11,1 kg/aktivering som 
tidigare uppmätts i "PM massbalans aceton, 2016-01-28". 

Mätningar som gjorts i konverteringstanken visar mycket spridda värden. Då 
konverteringstankens innehåll på ca 3 m3  töms till processavlopp ca tre gånger per 
år har halter i den nivån som uppmäts dock ingen större påverkan på det totala 
utsläppet. Vid användande av det högsta värdet från mätningarna innehåller 
konverteringstanken 16 g/1 vilket skulle öka acetonutsläpp i processavloppet med ca 
150 kg per år. 

Utsläpp till luft 
I syfte att kartlägga storleken på utsläppen av aceton från olika utsläppskällor 
gjordes under vecka 41 och 42 2017 mätningar med kolrör vid fem identifierade 
källor, omfattande de båda evakueringsrören, avloppsluftningsrör vid 
bromcyanaktivering och två punktutsläppskällor kopplade till torkningen av 
aktiverad matris. 

Från Evakueringsrör A och B var acetonflödet 5-6 respektive 7-12 g per aktivering. 
Mätresultaten visade klart, och som väntat givet ovan processbeskrivning, att den 
största delen aceton emitteras vid en enskild emissionspunkt, kallad "Torkning 
matris kanal B" på taket, varifrån acetonflödet var 1300-3737 g per aktivering. 
Emissionspunkten är densamma som identifierats som huvudsaklig utsläppspunkt i 
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mätningar gjorda 2015 "Mätning av acetonemissioner från torkning av aktiverad 
matris, 2015-10-19", då med ca 10 ggr högre uppmätta acetonhalter. 

Med anledning av osäkerheten kring storleken på de uppmätta värdena och för att 
säkra mätvärdena från den huvudsakliga utsläppskällan gjordes ytterligare 
mätningar vecka 6 2018 under två dagar, fyra torkcykler, med 
flamjoniseringsdetektor vid emissionspunkt "Torkning matris kanal B". Resultaten 
av mätningen visade på 6,3 kg respektive 6,8 kg aceton per aktivering vid de fyra 
undersökta torkcyklerna. Dessa värden är lägre än de som uppmättes i mätningarna 
2015, trots att produktionsbetingelserna är jämförbara. Flera felkällor lyfts i den nya 
rapporten, bland annat diskuteras kondens i kall temperatur samt läckage i 
processgaskanal. 

Slutsats utsläpp till processavlopp respektive till luft 
Tillförlitliga analyser av den mängd som går till processavlopp har nu gjorts och 
som förutspått visade de på något större mängder än tidigare uppmätt. Utsläppen till 
luft har bättre kunnat säkerställas i och med de nya mätningarna men också med 
anledning av andra optiska genomlysningar av processen som gjorts. Det har 
säkerställts att det är under torkningsprocessen som majoriteten av utsläpp av 
aceton till luft sker, givet det faktum att inga andra vägar är öppna under de mest 
kritiska tidpunkterna. Mätningarna som gjorts har visat på flera felkällor (kondens 
och läckage) som bekräftar den bilden och torde visa på att utsläppen från 
torkningsprocessen fortsatt är högre än vad som kunnat mätas. 

Phadia drar slutsatsen att i princip all aceton som saknas i massbalansen försvinner 
via utsläpp på taket under torkningsfas. Utsläppen till luft beräknas därmed år 2017 
till 6809 kg + 16 029 kg = 22 838 kg eller 22,8 ton. Detta är högre än tidigare år (6 
ton 2016), mest beroende på att hela differensen nu räknats med som utsläpp till 
luft. 

Massbalans och beräkningar av kostnader för rening 
Bolaget har genomfört ytterligare utsläppsmätningar och även beräknat en 
massbalans för år 2017. Massbalansen visar på en differens mellan ingående och 
utgående mängd aceton om ca 16 ton. 

Under den förlängda prövotiden har bolaget blivit varse att de diffusa utsläppen till 
luft är större än vad som antagits tidigare. Bolaget gör nu den bedömningen att hela 
den differens som finns i massbalansen utgör utsläpp till luft från torkningen av 
aktiverad matris. 

Det totala utsläppet till luft av aceton år 2017 uppskattas till ca 23 ton, vilket är 
betydligt mer än vad som redovisats tidigare i ärendet (ca 6 ton för år 2016). 
Skillnaden beror alltså på att hela differensen mellan in- och utgående mängd 
aceton nu bedöms utgöra utsläpp till luft. 
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Med utgångspunkt från massbalansen för år 2017 har bolaget uppdaterat den 
tidigare redovisade kostnadsberäkningen avseende rening av VOC. I uppdateringen 
har även andra kostnader än de tidigare redovisade beaktats, såsom kostnader för 
produktionsbortfall m.m. Resultatet av den uppdaterade kostnadsberäkningen visar 
att kostnaderna för rening av VOC baserat på 2017 års utsläpp uppgår till ca 148 
kr/kg avskilt VOC. 

Med en årlig produktionsökning om sju procent skulle verksamheten år 2020 släppa 
ut 28 000 kg aceton, vilket skulle göra att kostnaden för rening når ner till 120 kr/kg 
renad VOC. 

Att bygga en anläggning kräver en utförlig utredning. Bolaget tittar redan idag på 
möjliga tekniska alternativ men för att fastställa förutsättningarna och för att 
optimera anläggningens effektivitet och dimensionering behöver ytterligare studier 
göras. Bolaget vill dessutom koppla ihop detta projekt med ett pågående internt 
projekt benämnt Acetonkapacitet. I acetonkapacitet-projektet utreds möjligheter att 
återvinna den aceton i vätskeform (moderlut) som idag skickas iväg för destruktion. 
Bolaget vill titta på tekniker för att möjliggöra återvinning av den mängd aceton 
som går till luft, i den tänkta anläggningen som utvärderas för aceton i moderlut. 

Med anledning av de utredningar som behöver göras för att förbättra 
förutsättningarna för en hållbar anläggning, behövs ungefär två och ett halvt år för 
utredning och genomförande. 

Avseende slutgiltigt villkor har beräkning gjorts på acetonutsläppen till luft efter 
idrifttagning av ny reningsanläggning. I beräkningen har bolaget slagit samman 
övriga utsläpp, som inte härrör från den huvudsakliga utsläppskällan vid torkning av 
aktiverad matris, med beräknat utsläpp vid maximal tillståndsgiven produktion 
multiplicerat med en reduktionsgrad på 90 %. Denna beräkning ligger till grund för 
förslaget på formulering av slutgiltigt villkor. 

Yttranden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra angående bolagets 
prövotidsredovisning och tillstyrker det av bolaget föreslagna villkoret för utsläpp 
av VOC. 

Nämnden ser positivt på att bolaget förbinder sig att införa rening av VOC-gaser 
och återvinning av VOC-avfallet mot bakgrund av att materialåtervinning ligger 
högre upp på avfallstrappan än förbränning (energiåtervinning). Bolaget kommer 
dessutom att minska sitt CO2-avtryck genom att transporterna minskar. 

Miljöprövningsdelegationens bedömning 

Milj öprövningsdelegationen konstaterar att bolaget har visat att det är tekniskt 
möjligt att införa rening för acteonutsläpp till luft och att ett sådant krav inte kan 
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anses orimligt att uppfylla. Vidare bedömer milj öprövningsdelegationen att bolagets 
förslag på slutliga villkor uppfyller kraven på bästa möjliga teknik. 

Milj öprövningsdelegationen ser positivt på att bolaget även avser att utreda 
möjligheten att återvinna aceton som samlas in i reningsanläggningen. De skäl som 
bolaget har anfört för att tiden för införande av rening får anses skäliga. 

Återvinning av aceton ingår inte i prövotidsutredningen och kan därmed inte 
fristående regleras i detta ärende. Däremot kan möjligheten till återvinning påverka 
vad som kan anses vara bästa möjliga teknik för reningsanläggningen och på så sätt 
påverka omfattas av prövotiden. Detta får dock ses som en sådan fråga av mindre 
betydelse som kan överlåtas till tillsynsmyndigheten att avgöra. Eftersom frågan 
kan avgöras först efter att de utredningar bolaget har beskrivit är genomförda är det 
i detta fall lämpligt att tillsynsmyndigheten ges möjlighet att närmare reglera den 
tekniska utformningen av anläggningen. 

Information 

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

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 13 december 
2018. 

Detta beslut har fattats av Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i 
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och 
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har 
beretts av miljöskyddshandläggare Torbjörn Johansson. 

Mikaela Öster Lars Andersson 

ni J hansson 

Bilagor: 
1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
2. Kungörelsedelgivning 
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Sändlista: 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se  
Havs- och Vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Uppsala kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, miljoforvaltningen@uppsala.se  

Akten 
Miljöskyddsenheten (LA och TJ) 
Rättsenheten (GS) 



Bilaga 1 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN 

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

Det gör Ni genom att i ett brev till mark- och miljödomstolen 

tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets nummer (diarienummer) och 

redogör för dels varför Ni menar att Milj öprövningsdelegationens beslut är felaktigt, dels hur 
Ni anser att beslutet ska ändras. 

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer eller 
organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer 

Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och 
miljödomstolen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av beslutet. 

Länsstyrelsen måste ha fatt Ert brev inom tre veckor från dagen för delgivningen av beslutet, annars 
kan Ert överklagande inte tas upp. 

Om något är oklart, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 



Bilaga 2 

Kungörelsedelgivning 
Milj öprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 7 
november 2018 (dnr: 551-1626-18) beslutat att avsluta prövotiden och 
meddela slutliga villkor för utsläpp till luft av flyktiga organiska 
lösningsmedel från Phadia AB.s verksamhet på fastigheten Fyrislund 6:11 i 
Uppsala kommun. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsens diariestation, Bäverns gränd 17 i 
Uppsala. 

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 22 november 2018, då 
delgivning anses ha skett. 
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