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Ordlista 
Absorber     Infångningsdel för koldioxid. 

BAT - Best Available Techniques   Bästa tillgängliga teknik. 

BAT-slutsatser  Kapitel i BREF – branschvisa slutsatser 

om bästa tillgängliga teknik. 

BREF - BAT Reference Document  Branschvis sammanställning av 

miljöskyddsteknik. 

CC - Carbon capture  Koldioxiden i rökgaserna fångas in från 

exempelvis kraftverk, 

förbränningsanläggningar eller stora 

processindustrier. 

CCS - Carbon capture and storage Koldioxiden i rökgaserna fångas in och 

den avskilda koldioxiden komprimeras för 

transport till en permanent lagringsplats. 

CCU – Carbon capture and utilization  Koldioxiden i rökgaserna fångas in och 

avskiljs för användning inom andra 

sektorer. 

Desorber     Avskiljningsdel för koldioxid från amin. 

HPC – Hot potassium carbonate Teknik för att fånga in och avskilja 

koldioxid från rökgaser där 

kaliumkarbonat används som absorbent. 

IED - Industrial Emissions Directive  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU av den 24 november 2010 

om industriutsläpp (samordnade åtgärder 

för att förebygga och begränsa 

föroreningar), industriutsläppsdirektivet. 

Liquefaction Förvätskning, där en fast eller gasformig 

råvara, genom en kemisk process blir till 

vätskeform. 

Reboiler Reboiler tillför värme i form av ånga till 

desorbern för regenerering av amin. 

Reclaimer Reclaimer tar bort föroreningar och 

nedbrytningsprodukter från 

aminlösningsmedlet för att bibehålla hög 

prestanda. 

TRL – Technology readiness level  Indikation på mognadsgraden av en viss 

teknologi. TRL med nivå 9 är den högsta 

mognadsgraden och innebär att tekniken 

har applicerats i verkliga förhållande.  
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1 Inledning 
Vattenfall AB (nedan kallat Bolaget eller Vattenfall) avser att söka om ändringstillstånd 

enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken för anläggande och drift av en anläggning för 

infångning av koldioxid. Anläggningen ska fånga in koldioxid från utgående rökgaser 

från förbränningsanläggningar i syfte att avskilja koldioxid för användning inom 

industrin, bland annat vid tillverkning av flygbränsle, så kallad Carbon Capture and 

Utilisation, CCU. För det fall att det vid någon tidpunkt inte är möjligt att finna full 

avsättning för den avskilda koldioxiden vill Bolaget ha möjlighet att avskilja koldioxid 

även för lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS.  

CCU-anläggningen planeras att anläggas vid bolagets befintliga 

produktionsanläggningar på verksamhetsområdet i Boländerna i Uppsala som omfattar 

fastigheterna Boländerna 13:2 och 13:5. Bolagets nuvarande verksamhet i Boländerna 

omfattar produktion av el, ånga, fjärrvärme samt fjärrkyla och består av 

kraftvärmeverk och värmeverk för Uppsala stad (se kap. 5.1 Befintlig verksamhet, för 

mer ingående beskrivning av nuvarande verksamhet). Gällande miljöbalkstillstånd för 

huvudverksamheten meddelades av mark- och miljödomstolen den 3 maj 2018, mål nr 

M 250-17 och omfattar anläggningar för ovan nämnd produktion (se kap. 5.1 Befintlig 

verksamhet). Mark- och miljööverdomstolen ändrade delar av tillståndet genom dom 

den 13 mars 2019 i mål M-5414-18.  

Bolaget avser att anlägga CCU-anläggningen inom bolagets nuvarande 

verksamhetsområde i Boländerna på en plats som idag rymmer en nedlagd 

anläggningsdel vid sidan om värmeverksverksamheten. Den planerade anläggningen 

är en tillkommande anläggning med egen process som är avgränsad från den 

huvudsakliga verksamheten vad gäller påverkan på miljö och omgivning, vilket 

innebär att den bedöms kunna prövas enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken och få ett så 

kallat ändringstillstånd. 

Då den planerade verksamheten innefattar infångning, förvätskning och lagring av 

200 000 ton oorganisk koldioxid genom kemisk reaktion, omfattas verksamheten av 

12 kap. 23 § miljöprövningsförordningen (2013:251) (MFP), tillståndsplikt A och 

verksamhetskod 24.23-i, som gäller för anläggning för att genom kemisk eller 

biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår. 

Det innebär att tillståndsprövningen ska ske vid mark- och miljödomstolen och att den 

planerade verksamheten är en industriutsläppsverksamhet som omfattas av 

industriutsläppsförordningen (2013:250) (IUF) och industriutsläppsdirektivet 

(2010/75/EU). För industriutsläppsverksamheter ska en statusrapport lämnas in enligt 

1 kap. 22 § IUF och gällande BREF-dokument och BAT-slutsatser ska uppfyllas. 

När det gäller krav på samråd ska verksamheter som omfattas av 12 kap. 23 § MPF 

enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) alltid antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Detta betyder att en specifik miljöbedömning ska utföras och att något 

undersökningssamråd inte hållits. Det här samrådsunderlaget har upprättats för det 

avgränsningssamråd som ska utföras inför framtagandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) inför den kommande ansökan om 

ändringstillstånd till etablering och drift av CCU-anläggningen. Avgränsningssamrådet 

är ett samråd om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och 

utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig 

eller till följd av yttre händelser samt om innehåll och utformning av den 

miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram. 
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Då huvudverksamheten även omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade 

Sevesolagen) omfattar samrådet även hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av 

verksamheten ska kunna förebyggas och begränsas. 

AFRY har på uppdrag av Vattenfall AB upprättat detta samrådsunderlag som en del av 

avgränsningssamrådet enligt 6 kap. miljöbalken. 

  



 
 

Samrådsunderlag Vattenfall CCU  

Page 8/43 

 

  

2 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövarens 

juridiska namn 

Vattenfall AB 

Organisationsnummer 556036-2138 

Anläggningsnamn Vattenfall AB Uppsala 

Postadress Bolandsgatan 13, 753 23 Uppsala  

Kontaktpersoner Marcus Roos, Environmental expert 

Telefon: +46 70 520 10 97 

E-post: marcus.roos@vattenfall.com 

Fastighetsbeteckningar Uppsala Boländerna 13:2 och 13:5 

Fastighetsägare Vattenfall AB 

Kommun Uppsala 

Tillsynsmyndighet Miljökontoret i Uppsala kommun för miljötillstånd 

och Länsstyrelsen i Uppsala för tillsyn av 

Sevesolagen 

Tillståndsmyndighet Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

CFAR nummer/anläggningsnummer 0380-60-016 (Avfallsförbränningen) 

0380-57-001 (Övriga delar) 

Gällande verksamhetskod enligt 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

Huvudverksamheten: 

90.181-i A (Avfallsförbränning med FA) 

Gällande miljötillstånd Deldom den 3 maj 2018 i mål nr M 250-17 vid Nacka 

tingsrätt, delvis ändrad genom  

dom den 13 mars 2019 i mål nr M 5414-18 vid Mark- 

och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt,  och 

deldom den 14 december 2020 i mål nr M 250-17 

vid Nacka tingsrätt där prövotidsutredningen för att 

utreda utsläpp av ammoniak/ammonium till vatten 

förlängdes till den 31 december 2022. 

Gällande BREF och BAT-slutsatser Huvudslutsats för befintlig verksamhet 

BAT-LCP 

Verksamhetskod för den planerade 

verksamheten enligt 

miljöprövningsförordningen 

(2013:251) 

 

12 kap. 23 § 

24.23-i A (Kemiska produkter) - Anläggning för att 

genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell 

skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per 

kalenderår.  

29 kap. 62 § 

90.500-i B gäller för att avskilja koldioxidströmmar 

för geologisk lagring av koldioxid från 

industriutsläppsverksamheter  

Ledningssystem ISO 14001  

ISO 45001 

ISO 9001 (endast Avfallsförbränningen) 
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3 Bakgrund 
Vattenfall AB är ett europeiskt energiföretag med cirka 20 000 anställda. Vattenfall ägs 

av den svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. 

Bolagets verksamhet i Uppsala utgörs av flera produktionsenheter med cirka 200 

anställda. Verksamheten i Boländerna omfattar olika typer av anläggningar för 

produktion av värme och energi samt tillhörande luft- och vattenreningsanläggningar. 

Befintligt verksamhet omfattar bland annat en avfallsförbränningsanläggning 

bestående av tre ångpannor som eldar olika typer av avfall och ett kraftvärmeverk 

med biobränsle. Anläggningarna producerar ånga, fjärrvärme, el och fjärrkyla.  

I enlighet med samarbetet Uppsala Klimatprotokoll, har Vattenfall satt målet att bli 

helt koldioxidneutrala till 2030 (Uppsala klimatprotokoll, 2022). Som ett första steg 

har Vattenfall investerat totalt cirka 3,5 miljarder kronor i produktionsverksamheten 

för att ersätta torv och fossil olja med biobränslen. Vattenfall har med dessa åtgärder 

halverat utsläppen av fossil koldioxid från verksamheten. För att kunna nå målet med 

att bli koldioxid neutralt 2030 så ser Vattenfall koldioxidinfångning som en möjlig väg 

framåt, och möjligheten att implementera sådana lösningar för Vattenfalls 

anläggningar sker inom ett koldioxidinfångningsprogram som rör hela Vattenfall Värme 

Sverige. I tillägg till detta program så arbetar Vattenfall tillsammans med Shell för att 

kunna tillverka ett miljövänligt elektrobränsle. I projektet ska vätgas och koldioxid slås 

ihop till etanol, produktionsanläggningen för detta planeras att byggas utanför 

Forsmarks kärnkraftverk. Då Uppsalas värmeverk är den av Vattenfalls anläggningar 

som ligger närmast Forsmark och har drift året om på avfallspannorna är det denna 

anläggning som är bäst lämpad för att förse etanolproduktionsanläggningen i Forsmark 

med koldioxid. 

Den planerade ansökan om ändringstillstånd kommer omfatta en ny CCU-anläggning 

vid bolagets verksamhet i Uppsala. Anläggningen planeras för att kunna fånga in 

200 000 ton koldioxid ur befintliga rökgaser. Koldioxiden kommer sedan kunna 

användas för industriell produktion av bland annat icke-fossilt flygbränsle. För att vid 

behov kunna använda geologisk lagring av koldioxiden efter infångning ingår även den 

möjligheten i den planerade ansökan om ändringstillstånd. Detta kommer dock endast 

utnyttjas om annan avsättning skulle saknas. 
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4 Omgivningsbeskrivning 

4.1 Lokalisering 

Vattenfalls befintliga anläggning ligger i industriområdet Boländerna i den östra delen 

av Uppsala (se Figur 4.1). Verksamhetsområdet ligger huvudsakligen inom 

fastigheterna Boländerna 13:2 och 13:5. Terrängen i området är flack och öppen. 

Alldeles intill området går ett stickspår med järnvägsräls. 

 

Figur 4.1 Övergripande karta över Uppsala med verksamhetens område markerat i rött 

(Lantmäteriet, 2022). 

Stadsdelen Boländerna sträcker sig från innerstaden i sydostlig riktning och gränsar i 

söder mot landsbygden. Boländerna är ett industriområde som till stora delar är under 

omvandling då det förutom större och mindre industrier även finns kontor, butiker, 

serviceföretag, en gymnasieskola och en förskola. I de centrala delarna mellan 

Björkgatan och Stålgatan dominerar fortfarande industrier. Öster om Stålgatan och 

norr om Bolandsgatan dominerar dock storskalig handel även om det också 

förekommer industri- och logistikverksamhet (se Figur 4.2). I industri- och 

kontorsområdet väster om bolagets verksamhetsområde har Cytiva samt Recipharm 

sina verksamheter, med vilka Vattenfall brukar ha Sevesosamverkansmöten. I 

industri- och kontorsområdet söder om bolagets verksamhetsområde har det tidigare 

bedrivits slakteriverksamhet. Området är nu under omvandling och på platsen kommer 

det etableras ett industrihotell. 
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Figur 4.2 Verksamhetsområde, markerat i rött, med omkringliggande markanvändning (Uppsala 

Kommun, 2018). 

De närmaste bostäderna finns i Fålhagen ca 700 m norr om Vattenfalls befintliga 

anläggningar i kvarteret Brännugnen. Avståndet till gymnasieskolan och förskolan är 

cirka 500 m från räknat från bolagets verksamhetsområdes centrala delar. I 

stadsdelen arbetar drygt 8 000 personer. Utformningen av stadsdelens infrastruktur är 

inriktad på bil- och lastbilstrafik med långa raka gator. Verksamhetsområdet är 

detaljplanelagt som industriområde och område för energiproduktionsanläggning, se 

kap. 4.2 Planförhållanden (Uppsala Kommun, 2018), (Uppsala kommun, 2002). 

Under åren 1905 till 1966 användes verksamhetsområdet som en av Uppsalas 

soptippar och i den östra delen består marken delvis av förmultnade soptippsmassor. 

Deponiverksamheten och även andra historiska händelser har medfört att 

verksamhetsområdet är identifierat som förorenad mark (Uppsala Kommun, 2018). Se 

ytterligare beskrivning i kap. 6.9 Förorenad mark. 

Den planerade CCU-anläggningen kommer att anläggas inom Vattenfalls befintliga 

verksamhetsområde i stadsdelen Boländerna inom fastigheterna Boländerna 13:2 och 

13:5 i kv. Brännugnen (se Figur 4.3). 
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Figur 4.3 Karta över verksamhetens område i Boländerna (Lantmäteriet, 2022). 

Total storlek på befintligt verksamhetsområdet är ca 82 600 m2 och den planerade 

CCU-anläggningen beräknas kräva en yta om maximalt 4 000 m2. Markytan inom 

verksamhetsområdet är till största delen hårdgjord, vilket innebär att regnvatten 

huvudsakligen leds bort som dagvatten och att endast en mindre del infiltrerar till 

mark via de få grönytor som finns i området. På området finns två dagvattenmagasin 

som samlar upp dagvatten från verksamhetsområdet. Dagvattnet har utlopp i Fyrisån 

intill kommunens avloppsreningsverk. 

Den befintliga verksamhetens processvatten behandlas i verksamhetens 

vattenreningsanläggning, därefter leds vattnet vidare till verksamhetens 

dagvattendamm. 

Spillvatten (VA och BDT) från den befintliga verksamheten leds till kommunens 

avloppsreningsverk som har utlopp i Fyrisån. 

Det finns idag tre in- och utfartsvägar till verksamhetsområdet, en mot Stålgatan och 

två mot Bolandsgatan (Figur 4.4). 
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Figur 4.4 In- och utfartsvägar till verksamhetsområdet (markerat i blått). 

Dominerande vindriktning är sydlig till sydvästlig. 

4.1.1 Resultat av förstudie gällande val av plats 

Under december 2021 genomförde Aker Carbon Capture Norway AS en förstudie av en 

koldioxidinfångningsanläggning på uppdrag av Vattenfall, där möjligheten till 

infångning och förvätskning av koldioxid med hjälp av aminteknik undersöktes vid två 

befintliga värmekraftverk i Sverige. De två värmekraftverken som utvärderas var 

belägna i Uppsala och i Jordbro.  

En analys av bolagets möjliga alternativ visade att produktionsanläggningen i Uppsala 

var det lämpligaste alternativet för att nå bolagets förutsättningar. Huvudstudien har 

därför fokuserat på anläggningen i Uppsala, medan en mindre utvärdering har gjorts 

för anläggningen i Jordbro. Kapaciteten för anläggningen som studeras för de båda 

platserna är 25 ton/h flytande koldioxidlagring (Aker Carbon Capture, 2021). 

Förstudien påvisar att de givna förutsättningarna är genomförbara vid 

värmekraftverket i Uppsala utifrån följande: 

• Tillräcklig mängd rökgas finns tillgänglig för infångningsanläggningen 

• Möjlighet att återvinna värme från infångningsanläggningens kylvatten och 

processvatten för användning till fjärrvärme  

• Tillräckligt stort utrymme finns tillgängligt för en första CCU-anläggning med 

en kapacitet på 25 ton/h 

• Ytterligare utrymme för en andra CCU-anläggning med kapacitet på 25 ton/h 

identifierades 

• Verksamheten varifrån rökgaserna tas ska vara i drift 8 000 timmar/år (året 

runt) 
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4.1.2 Lokaliseringsalternativ inom verksamhetsområdet 

Vattenfall har utvärderat olika alternativ för placering av den nya CCU-anläggningen 

inom verksamhetsområdet. Två möjliga alternativ har identifierats, se Figur 4.5. 

 

Figur 4.5 Utbredningsområden (markerat i vitt) där det bedömts vara teoretiskt möjligt att 

anlägga CCU-anläggningen. 

Båda lokaliseringsalternativen ligger inom bolagets befintliga verksamhetsområde. Två 

viktiga aspekter i valet av lokalisering är dels att det ska finnas plats för den nya 

anläggningen då det på området råder platsbrist, dels behovet av att vara nära 

skorstenen för att undvika långa rökgaskanaler, vilket är en teknisk aspekt för att 

minimera tryckfall. De valda alternativen 1 och 2 i Figur 4.6 är belägna nära 

skorstenen. Alternativ 1 består av ett förråd och alternativ 2 består av byggnader och 

utrustning som är en del av det nedlagda gamla kraftvärmeverket och som idag inte 

används och som avses att rivas på sikt. Alternativ 1 innebär att förrådet behöver 

rivas och ett nytt förråd uppföras på en annan plats inom området. Att anlägga ett 

nytt förråd innebär en viss resursåtgång, det kan även uppstå logistiska problem vid 

en flytt av förrådet. Bolaget har därför valt att gå vidare med alternativ 2 där 

rivningsarbete planeras oaktat av den planerade verksamheten, se Figur 4.6. 
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Figur 4.6 Bild över verksamhetsområdet med placeringen för CCU-anläggningen, se blå markering 

(Vattenfall AB, 2022). 

4.2 Planförhållanden 

Verksamhetsområdet ligger dels inom Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna 

som vann laga kraft den 12 juli 2018 (Figur 4.7) (Uppsala Kommun, 2018) och dels 

inom Detaljplan för nytt värmeverk i kv Brännugnen som vann laga kraft 19 juli 2002 

(Figur 4.8) (Uppsala kommun, 2002). Området för nuvarande verksamhet är enligt 

detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna avsett för industriändamål och enligt 

detaljplan för nytt värmeverk i kv Brännugnen avsett för energiproduktionsanläggning. 
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Figur 4.7 Plankarta, detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna (Uppsala Kommun, 2018). 

 

Figur 4.8 Plankarta, detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna (Uppsala kommun, 2002). 

I översiktsplan 2016 för Uppsala kommun anges att de centrala delarna av Boländerna 

fortsatt kommer att innehålla industriverksamhet med långa skyddsavstånd. Det 

framgår dock att området bör, givet sitt centrala läge i staden, utvecklas med en 

högre bebyggelsetäthet med förhållandevis personintensiva verksamheter (Uppsala 

kommun, 2016). I det av byggnadsnämnden godkända programmet för Boländerna, 

från 2014, anges att etablerade verksamheter (däribland Vattenfall) måste få bedriva 

sin verksamhet utifrån de tillstånd som medgivits samt ges möjlighet att utvecklas. I 
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programmet står det även att det är viktigt att verksamheterna i dessa kvarter kan 

vara kvar och att de kan ges förutsättningar till effektiv logistik/godsförsörjning också 

när exempelvis angränsande kvarter får ökat innehåll av handel. I programmet anges 

att några förändringar avseende kvarterens innehåll inte har aktualiserats, och 

kvarteren bör även i fortsättningen innehålla industri och tillhörande kontor (Uppsala 

kommun, 2014). 

Uppförandet av den nya anläggningen kräver en ändring i nuvarande detaljplan för 

området. En planändringsprocess har startats upp genom en preliminär begäran om 

planbesked vid kommunen.  

4.3 Skyddade områden 

4.3.1 Vattenskyddsområde 

Verksamhetsområdet ligger inom yttre skyddszon för vattenskyddsområdet Uppsala- 

och Vattholmaåsarna (Naturvårdsverket, 2022) (se Figur 4.9). Uppsala- och 

Vattholmaåsarna utgör en av Sveriges viktigaste grundvattenförekomster och förser 

stora delar av kommunen med dricksvatten. Syftet med skyddsområdet är att 

förhindra verksamhet som kan medföra risk för förorening av kommunens vattentäkt 

inom området. 

 

 

Figur 4.9 Karta där vattenskyddsområde i Uppsala är markerat i blått och verksamhetensområdet 

markerat i rött (Naturvårdsverket, 2021). 

För vattenskyddsområdet finns gällande vattenskyddsföreskrifter, Uppsala läns 

författningssamling 03 FS 1990:1 (Länsstyrelsen Uppsala län, 1990). Föreskrifterna 

reglerar vad som är tillåtet inom skyddsområdet, vad som kräver anmälan/tillstånd 

samt vad du inte får göra inom området.  

 

Vattenskyddsföreskrifterna kommer att beaktas i kommande ansökan och 

miljöpåverkan kommer att bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
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4.3.2 Vattenförekomster 

För yt- och grundvattenförekomster finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN). 

Syftet med miljökvalitetsnormerna för vatten är att förbättra, skydda, bevara och inte 

försämra vattenkvalitén.  

 

Enligt 4 kap. 2 och 5 §§ i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ska 

kvalitetskraven för ytvatten och grundvatten fastställas så att tillståndet inte 

försämras, det så kallade ”icke-försämringskravet”. Icke-försämringskravet gäller för 

alla yt- och grundvattenförekomster och innebär att alla förekomster ska bibehålla god 

status och att mänskliga verksamheter inte får försämra statusen i någon förekomst.  

4.3.2.1 Grundvattenförekomst 

Närmaste grundvattenförekomst, Sävjaån-Samnan (SE663758-160767) ligger cirka 

100 meter från verksamhetsområdet. Grundvattenförekomstens area uppgår till 31 

km2 och breder ut sig under Uppsala stad (Figur 4.10). Sävjaån-Samnan är en sand- 

och grusförekomst av typen porakvifär med uttagningsmöjligheter på upp till 25 l/s 

(400-2000 m3/dygn) (VISS, 2022). 

 

 

Figur 4.10 Grundvattenförekomsten Sävjaån-Samnans utbredningsområde (markerat i turkost) 

(VISS, 2022). 

Den kemiska statusen för Sävjaån-Samnan är otillfredsställande (med avseende på 

Trikloreten och Tetrakloreten och PFAS 11) och den kvantitativa statusen är god. MKN 

för grundvattenförekomsten är fastställd till god kemisk grundvattenstatus (med en 

tidsfrist till 2027 för Trikloreten och Tetrakloreten och PFAS 11) och god kvantitativ 

status (VISS, 2022).  
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Ingen negativ påverkan på grundvatten kan förutses och beskrivning och bedömning 

kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.3.2.2 Ytvattenförekomst 

Fyrisån är recipient för utsläpp av renat processvatten och dagvatten från 

verksamheten. Fyrisån är indelad i flera olika vattenförekomster och den förekomst 

som är aktuell för planerad verksamhet benämns Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån 

(SE663992-160212) (Figur 4.11).  

 

 

Figur 4.11 Ytvattenförekomsten Jumkilsån-Sävjaån utbredningsområde (markerat i turkost) 

(VISS, 2022). 

Vattenförekomsten har måttlig ekologisk status utifrån bedömningsgrunden att Fyrisån 

har problem med övergödning på grund av belastning av näringsämnen. Recipienten 

uppnår ej god kemisk status på grund av förhöjda halter av ämnena bromerade 

difenyletrar (PBDE) och kvicksilver (Hg). Halterna för dessa ämnen är överskridande i 

samtliga av Sverige vattenförekomster. Utöver de överallt överskridande ämnena har 

det i vattenförekomsten även uppmätts överskridna halter av antracen, fluoranten, 

PFOS och tributyltennföreningar. MKN för ytvattenförekomsten är fastställd till måttlig 

ekologisk status med tidsfrist till 2033 och god kemisk ytvattenstatus med tidsfrist till 

2027 (VISS, 2022).Ingen negativ påverkan på Fyrisån kan förutses och beskrivning 

och bedömning kommer att redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

4.3.3 Riksintressen 

4.3.3.1 Kulturmiljövård 

Uppsala stad utgör riksintresse för kulturmiljövård (beteckning C 40 A). Det gällande 

motivet för riksintresset är en ”Stad starkt präglad av centralmakt, kyrka och 

lärdomsinstitutioner från medeltid till idag”. Stadens siluett med slottet och domkyrkan 

lyfts fram som de viktigaste exponenterna för riksintresset. Sent tillkomna landmärken 

är dessutom Uppsala konsert och kongress (UKK), vattentornet och kraftvärmeverkets 

skorsten. Det aktuella området för den nya anläggningen ligger inte inom det 

angränsade riksintresset för kulturmiljövården. Däremot påverkar den nuvarande 

anläggningens skorsten, se kap. 5.1 Befintlig verksamhet, riksintresset genom sin 
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storlek/höjd och placering utifrån identifierade siktlinjer och synfält (Uppsala Kommun, 

2018). Även den nya anläggningen kan komma att påverka riksintresset, påverkan 

kommer att bedömas och redovisas i kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

4.3.3.2 Totalförsvaret 

Uppsala övningsflygplats är ett område av riksintresse för totalförsvaret. 

Verksamhetsområdet ligger inom försvarsmaktens ”MSA-område (påverkansområde 

kring en flygplats)”, ”Påverkansområde för väderradar” samt ”Stoppområde för höga 

objekt” (se Figur 4.12). Stoppområdet innebär att objekt som ligger inom 

sammanhållen bebyggelse och vars höjd överskrider 45 m ovan mark kan utgöra risk 

och hinder för totalförsvaret (Försvarsmakten, 2022). 

 

Figur 4.12 Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del i 

Uppsala län enligt 3 kap. 9§ miljöbalken (Försvarsmakten, 2022). 

Utformningen av den nya anläggningen kommer behandlas i detaljplaneprocessen, 

eventuell påverkan på riksintresset kommer bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.3.4 Kulturminnen 

Omkring det befintliga verksamhetsområdet finns ett antal kulturlämningar (se Figur 

4.13) (Riksantikvarieämbetet, 2022). Bolagets verksamhetsområde ligger i sin helhet 

utanför avgränsningen för fornlämningarna (se Figur 4.13). Det finns inga planer på 

att expandera verksamhetsområdet i fornlämningarnas riktning och bedömningen görs 

därför att den planerade verksamheten inte kommer att påverka dessa. 
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Figur 4.13 Karta över närliggande kulturminnen. Verksamhetsområdet är markerat i rött och 

fornminnen i heltäckande rött, blått och turkost område (Riksantikvarieämbetet, 2022).  

4.3.5 Skyddad natur 

På ett avstånd av cirka 1,5-2 km från bolagets anläggning ligger de närmst placerade 

skyddade områdena (se Figur 4.14). Områdena utgörs av följande skydd: 

• Naturreservat Uppsala Kungsäng – Syftet är att bevara biologisk mångfald 

(fågelfauna, kärlväxtflora) och vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

(odlingslandskap, äng, bete, slåtter och vattenfluktuationer). 

• Natura 2000-område Uppsala Kungsäng - Skyddat område utifrån art- och 

habitatdirektivet. Omfattas av tillträdesförbud. 

• Natura 2000-område Sävjaån-Funbosjön - Skyddat område utifrån art- och 

habitatdirektivet. Flera skyddsvärda fiskarter samt utter förekommer inom 

denna åsträcka som har ovanligt få vandringshinder 

• Naturreservat Årike Fyris – Syftet är att bevara biologisk mångfald (syfte 

åberopat, men ej preciserat), tillgodose behov av område för friluftsliv (syfte 

åberopat, men ej preciserat) och vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

(syfte åberopat, men ej preciserat). 

• Naturminne – Uppgifter och motivering saknas  

(Naturvårdsverket, 2022) 

Förutsedd miljöpåverkan är att den planerade ansökan inte bedöms påverka något 

skyddat område då avståndet till dessa är 1,5-2 km.  
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Figur 4.14 Karta över skyddad natur vid Uppsala, där verksamhetensområdet är markerat i rött, 

naturreservat i grönt, naturminne med svarta punkter och Natura 2000-områden med blåraster 

(Naturvårdsverket, 2022). 

4.3.6 Friluftsliv och rekreation 

Det går en gång- och cykelbana längs med järnvägen cirka 10-15 meter intill 

Vattenfalls verksamhetsområdes södra gräns. Stängsel omger cykelvägen längs bägge 

sidor intill det område som planeras för den nya CCU-anläggningen.  

I staden finns det utpekade blå och gröna stråk som består av både park, natur, 

odling, idrottsytor och verksamheter som förstärker den gröna funktionen (Figur 4.15, 

Figur 4.16). Små och stora grönområden i och omkring staden är sammankopplade till 

gröna stråk. Stråken skapar möjlighet för bl.a. rekreation, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster (Uppsala kommun, 2016). Verksamhetsområdet är placerat utanför 

befintliga blå och gröna stråk och den planerade CCU-anläggningen förutses inte 

medföra någon negativ påverkan på dessa områden. 
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Figur 4.15 Grön- och blåstrukturen i staden (Uppsala kommun, 2016). 

 

Figur 4.16 Grön- och blåstruktur i staden. Markerat verksamhetsområde i rött. 
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4.3.7 Brunnar 

Cirka 100 meter söder om verksamhetsområdet finns uppgifter om sju vattenbrunnar 

som tillhört det nu nedlagda slakteriet, läget på brunnarna är dock osäkra. Söder och 

norr om verksamhetsområdet finns energibrunnar (se Figur 4.17) (Sveriges geologiska 

undersökning, 2022). Planerad verksamhet förväntas inte påverka grundvattnet. 

 

Figur 4.17 Karta över vatten- (rosa) och energibrunnar (grön) belägna i närheten av 

verksamhetsområdet (markerad med röd linje) (Sveriges geologiska undersökning, 2022). 

5 Beskrivning av verksamheten 

5.1 Befintlig verksamhet 

Mark- och miljödomstolen i Nacka lämnade i en deldom den 3 maj 2018 i mål M 250-

17 Vattenfall AB tillstånd enligt miljöbalken att vid bolagets anläggning i Uppsala 

bedriva verksamhet inom fastigheterna Uppsala Boländerna 13:2 och 13:5. Tillståndet 

omfattar förbränning av avfallsbaserade bränslen, inklusive farligt avfall med en total 

installerad effekt om 700 MW, samt en ny ångpanna för biobränslen med ångturbin för 

elproduktion. Domen innebar bland annat att slutliga villkor för utsläpp av kväveoxider 

till luft, utsläpp av dioxiner och furaner till luft och hantering av dagvatten sköts upp 

under en prövotid.  

Deldomen från den 3 maj 2018 i mål M 250-17 överklagades av Länsstyrelsen i 

Uppsala län. Den 13 mars 2019 i mål M-5414-18 ändrade Mark- och 

miljööverdomstolen delar i den tidigare meddelade deldomen. Ändringen innebar bl.a. 

att ett ytterligare utredningsvillkor tillkom som innebär att Vattenfall ska utreda 

möjliga åtgärder för att minska utsläppet av ammoniumkväve i utgående vatten från 

rening av rökgaskondensat. 

Genom en deldom från den 14 december 2020 i mål M 250-17 förlängdes 

prövotidsutredningen för att utreda utsläpp av ammoniak/ammonium till vatten till den 

31 december 2022.  
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I nuläget pågår fyra prövotidsutredningar, dessa omfattar följande: 

• Utsläpp till luft av kväveoxider  

• Utsläpp till luft av dioxider och furaner 

• Hantering av dagvatten  

• Utsläpp till vatten av ammoniumkväve  

Under prövotiden och till dess annat bestäms angavs ett antal provisoriska föreskrifter 

som gäller för verksamheten. 

5.1.1 Processbeskrivning 

Nuvarande verksamhet vid bolagets anläggning i Uppsala omfattar produktion av 

fjärrvärme, ånga, el och fjärrkyla. Verksamheten omfattar även olika typer av system 

för lagring och hantering av bränslen samt annan kringutrustning. Idag försörjs nästan 

hela Uppsala med fjärrvärme. Vid sidan av det nya värmeverket, Carpe Futurum, finns 

även ett separat ångnät och ett fjärrkylanät. Dessa försörjer några av Uppsalas större 

företag med ånga och fjärrkyla.  

Den av produktionsanläggningarna som berör den planerade CCU-anläggningen är 

avfallsförbränningsanläggningen vars rökgaser kommer användas för 

koldioxidinfångningen. Avfallsförbränningen består av tre förbränningspannor (Block 1, 

4 och 5) som eldas med olika typer av avfall.  

Nedan visas, som exempel och illustration en principskiss för en av 

avfallsförbränningsanläggningarna, Block 5 (se Figur 5.1).  

 

Figur 5.1 Illustration över en av avfallsförbränningslinjerna, principskiss för Block 5. 
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5.1.2 Reningsanläggningar 

5.1.2.1 Rening av processvatten 

Kondensatet (processvattnet) renas i två separata vattenreningsanläggningar, en för 

block 1 och 4 och en för block 5. Kondensatet behandlas med kalk samt en organisk 

sulfid för att binda tungmetallerna. Dessutom tillsätts en fällningskemikalie för att få 

en flockning som gör det lättare att avskilja föroreningarna i den efterföljande 

sedimenteringen. Det renade kondensatet från block 1 och 4 filtreras sedan i sandfilter 

och kolfilter. I sandfiltret avskiljs restslam och i kolfiltret avskiljs kvicksilver och 

organiska substanser. Kondensatet från block 5 filtreras i ett sandfilter och leds vidare 

till en jonbytare. Därefter passerar kondensatet ett kolfilter med efterföljande 

slutjustering av pH. 

5.1.2.2 Rening av rökgaser 

Reningsutrustning block 1 och 4:  

• SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) - metod för reduktion av 

kväveoxider 

• Elfilter – Stoftavskiljning 

• Textilfilter - Stoftavskiljning och torr rökgasrening 

• Kondensering - Våt rökgasrening 

Reningsutrustning block 5: 

• Elfilter – Stoftavskiljning 

• Scrubber - Våt rökgasrening 

• Textilfilter - Stoftavskiljning och torr rökgasrening 

• SCR (katalysator) - Reduktion kväveoxider 

5.2 Planerad verksamhet 

5.2.1 Planerade ändringsansökans omfattning 

Den kommande ansökan avser etablering av en koldioxidinfångningsanläggning i 

anslutning till befintliga förbränningslinjer. Syftet med koldioxidinfångningen är i första 

hand att koldioxiden ska kunna användas som råvara i annan produktionsverksamhet 

(CCU).  

Den planerade anläggningen kommer att fånga in och avskilja koldioxiden ur 

rökgaserna, komprimera och sedan förvätska den för användning inom industrin så 

som vid tillverkning av fossilfritt flygbränsle. Fler användningsområden kan tillkomma.  

Ansökan om ändringstillstånd avses omfatta följande: 

• Anläggande av en koldioxidinfångningsanläggning i anslutning till befintliga 

linjer för avfallsförbränning. 

• Drift av anläggningen bestående i att genom en kemisk process fånga in och 

avskilja koldioxid ur rökgasen från värmekraftverkets förbränningsgaser. 

• Produktionskapaciteten kommer att vara 25 ton/timme vilket innebär en 

maximal infångning av 200 000 ton koldioxid årligen. 

• Lagring av den flytande koldioxiden i tankar med en total volym om cirka 900-

1200 m3, innan vidare transport för användning eller geologisk lagring. 
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• En vattenreningsanläggning för rening av processvatten från CCU-

anläggningen.  

Då rivning planeras fristående från den kommande koldioxidinfångningen avses inte 

den planerade ansökan omfatta rivning av befintliga byggnader på den valda platsen. 

5.2.2 Val av teknik 

Tekniken för koldioxidinfångning vid anläggningen i Uppsala är ännu inte helt 

fastställd, utvärdering av mest lämpliga tillgänglig teknik pågår.  

Teknikutvecklingen för koldioxidinfångning har skett snabbt de senaste åren och 

fortsätter att utvecklas. Idag finns det flera utvecklade och beprövade tekniker för 

infångning av koldioxid. Bland annat Aminteknik (TRL 8-9), Kyld ammoniak (TRL 7) 

som bland annat används i Norge samt Hot Potassium Carbonate (HPC) (TRL 6-7). 

Även nya tekniker kan komma att utvecklas. Skillnader mellan dessa olika tekniker 

håller på att utredas och vid betydande skillnader i miljökonsekvenser och risker 

jämfört med vad som presenterats i detta samrådsunderlag kan det bli aktuellt med 

ytterligare samråd.  

Tekniken med amin, Amintekniken, har visat sig lämplig för planerad verksamhet i 

Uppsala utifrån att tekniken har en lägre total energiförbrukning jämfört med så kallad 

HPC och kyld ammoniak. Amintekniken går att applicera på rökgas med låg 

koldioxidhalt, vilket är lämpligt för rökgasen vid bolagets anläggning i Uppsala, samt 

att tekniken är mogen och välutvecklad inom industrin. Dessutom finns det flera olika 

leverantörer av amin, vilket minskar sårbarhet i form av leverantörsberoende. Mot 

bakgrund av detta är amintekniken i nuläget det alternativ som utreds som 

huvudalternativ för ansökan om ändringstillstånd. 

I handlingarna till ansökan om ändringstillstånd kommer vald teknik att redovisas 

samt även de alternativa teknikerna och skillnaden i deras miljöpåverkan.  

5.2.3 Processbeskrivning för planerad koldioxidinfångningsanläggning 

Koldioxiden kommer att avskiljas och fångas upp från rökgaserna utifrån 

förbränningslinjerna i Block 1 och 4 samt eventuellt Block 5, från det befintliga 

värmekraftverket i Uppsala (se Figur 5.2).  

 

Figur 5.2 Översiktsbild för CCU-anläggningen som visar ingående rökgaskanaler från den 

befintliga verksamheten (Vattenfall AB, 2022). 
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CCU-anläggningen kommer i huvudsak bestå av fyra delar (se Figur 5.3):  

Del 1: en infångningsdel (absorber), en avskiljningsdel (desorber) samt en del som 

tillför värme i form av ånga för regenerering av amin (reboiler)  

Del 2: en komprimering och förvätskningsdel 

Del 3: en energiintegreringsdel 

Del 4: en lagringsdel 

Samtliga steg i processen för CCU-anläggningen kommer drivas av egenproducerad 

ånga som genererats av värmekraftverket i Uppsala. Nedan presenteras varje steg 

mer ingående. 

  

Figur 5.3 Illustration över CCU-anläggningen, med förstoring av koldioxidinfångningsdelen 

(Vattenfall AB, 2022). 

Infångningsdel (absorber) och avskiljningsdel (desorber) 

Koldioxidinfångningsanläggningen består huvudsakligen av två steg. I det första steget 

(absorber) sprayas en vattenlösning med amin över rökgasen varvid koldioxiden 

fastnar i aminen. I nästa steg (desorber) värms vattnet upp vilket gör att koldioxiden 

lossnar från aminen och koldioxiden är nu separerad. 

Vid reaktionen med koldioxiden uppstår en del aminrester som renas bort genom att 

vatten pumpas in och tvättar ur aminen. Tvättvattnet med aminresterna går sedan till 

en reningsanläggning se kap. 6.4.2 Utsläpp till vatten från den planerade 

verksamheten. 

Komprimering och förvätskning 

Efter avskiljningen kommer den infångade koldioxiden från desorberna att 

komprimeras för att minska i volym ner till ett tryck på cirka 18 bar. När koldioxiden 

har komprimerats, dehydrerats och kondenserats samt renats så kyls den slutligen till 

en flytande vätska.  

Energiintegreringsdel 

En energiintegreringsdel planeras i syfte för att ta tillvara på spillvärmen. 
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Lagring 

Den flytande koldioxiden behöver lagras i tankar som planeras omfatta en totalvolym 

på cirka 900-1200 m3, i väntan på lossning till tankbilar för transport till 

mottagningsanläggning för vidare användning.  

Anläggningsdelar vid Aminteknik 

Sammanfattningsvis innehåller anläggningen, vid användning av Amintekniken, 

följande delar, se Figur 5.4: 

• Koldioxidinfångningsanläggning som omfattar delarna rökgasförbehandling (DCC), 

rökgasfläkt, absorber, desorber, reboiler, reclaimer, värmeväxlare och pumpar 

• En kondenseringsanläggning, inklusive uttorkning och rening av koldioxid 

• En torrluftkylningsanläggning 

• En koldioxidlagringsanläggning, inklusive tankstation för lastbilar 

 

Figur 5.4 Processbeskrivning över CCU-anläggningen med förvätskningsdel (Vattenfall AB, 2022). 

5.2.4 Förändring i nuvarande verksamhet 

Den förändring som krävs i nuvarande verksamhet är ombyggnad av befintliga 

rökgaskanaler från Block 1, 4 och 5. Dessutom behöver processvatten från CCU-

anläggningen kunna ledas till befintlig vattenreningsanläggning alternativt ny anpassad 

vattenreningsanläggning för CCU:n inom verksamhetsområdet. På så sätt kan 

processvattnet från den planerade processen renas. Elförsörjning kommer att tas från 

ställverket som ligger i östra delen av verksamhetsområdet. 

Kylsystemet för CCU-anläggningen kommer utgöras av en separat 

luftkylningsanläggning.  

5.2.5 Planerade produktionsvolymer 

Total produktionsvolym för den planerade verksamheten uppgår till maximalt 200 000 

ton koldioxid per år. Koldioxiden planeras att produceras kontinuerligt med enkapacitet 

på ungefär 25 ton/timme, vilket innebär att en lagringskapacitet på 900 ton kommer 

att behövas. Vid tankning för transport av koldioxiden kommer flödesmätning att ske 

för att mäta hur mycket koldioxid som levereras.  
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6 Förutsedd miljöpåverkan 

6.1 Bedömning av påverkan 

I följande avsnitt ges en översiktlig redovisning av hur bolaget i nuläget bedömer att 

den planerade ändringen av verksamheten kommer att påverka sin omgivning med 

avseende på företrädelsevis emissioner, transporter, eventuella risker samt 

användningen av naturresurser. Förutsedd påverkan på planförhållanden och skyddade 

områden finns beskrivet i respektive avsnitt i kapitel 4 Omgivningsbeskrivning och 

förutsedd miljöpåverkan under byggskedet är bedömt under respektive 

miljöpåverkansaspekt såsom exempelvis transporter och schaktning. 

En mer ingående redogörelse kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.2 Nollalternativ 

I miljökonsekvensbeskrivningen som ska tas fram till den planerade ansökan om 

ändringstillstånd kommer den planerade verksamheten att jämföras med ett 

nollalternativ.  Nollalternativet innebär att den befintliga verksamheten fortsätter att 

bedrivas i enlighet med nuvarande tillstånd in i framtiden, utan att en 

koldioxidinfångningsanläggningen (CCU) kommer till stånd. 

6.3 Utsläpp till luft 

6.3.1 Utsläpp till luft vid tillståndsgiven verksamhet  

Utsläpp till luft består främst av kväveoxider, svaveldioxid, ammoniak, stoft/partiklar 

samt växthusgaser (koldioxid och lustgas), se Tabell 6.1. 

Produktionsanläggningarna är försedda med reningsutrustning (bland annat elfilter, 

textilfiler, SNCR och SCR) för att avskilja föroreningar, se kap. 5.1.2 

Reningsanläggningar. Förbränningsprocesserna och reningsutrustningarna optimeras 

kontinuerligt för att minimera utsläppen. Nuvarande utsläpp anses inte försvåra 

uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm. 

6.3.2 Utsläpp till luft från den planerade verksamheten 

Som underlag till ansökan om ändringstillstånd kommer spridningsberäkningar till luft 

att utföras för den planerade verksamheten. 

CCU-anläggningen kommer dock att utformas för att minimera utsläpp till luft och inga 

betydande utsläpp till luft förutses. 

Den planerade CCU-anläggningen innebär att koldioxid som idag släpps ut i samband 

med verksamhetens avfallsförbränning infångas och avskiljs. Det medför ett minskat 

utsläpp av koldioxid från befintlig verksamhet, vilket är positivt.  

Från en CCU-anläggning där aminteknik används beräknas det uppkomma ett visst 

utsläpp av lösta aminer, ammoniak, övriga flyktiga aminer, nitrosaminer, nitraminer 

och aldehyder. Tabell 6.1 visar ett exempel på uppmätta utsläpp från en annan CCU-

anläggning med aminteknik. Utsläppen förväntas främst uppstå i absorbern, se kap. 

5.2.3 Processbeskrivning för planerad koldioxid infångningsanläggning. Under 

utvecklingen av anläggningen är det prioriterat att begränsa utsläpp av föroreningar 

till luft. Den planerade anläggningen kommer förses med teknik för att kontrollera och 

övervaka utsläpp av föroreningar. Utsläpp av föroreningar kommer minimeras med 

hjälp av ett antal olika reningstekniker.  
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En första analys av spridningsberäkningar visar att rökgasen går att släppa ut från 

toppen av absorbern.  

Tabell 6.1 Exempel på uppmätta utsläpp från en annan CCU-anläggning där aminteknik används 

(Aker Carbon Capture, 2021). 

Ämne Utsläpp (mg/Nm3) 

Lösta aminer < 0,5 

Ammoniak < 5 

Övriga flyktiga aminer < 0,05 

Nitrosaminer < 0,0001 

Nitraminer < 0,0001 

Aldehyder < 5 

Även utsläpp till luft från transporter kommer öka vid planerad verksamhet då antalet 

transporter till och från verksamheten ökar, se kap. 6.7 Buller.  

För de ämnen som förutses släppas ut till luft är det endast ammoniak som idag 

omfattas av ett villkor enligt gällande tillstånd.  

Utsläpp till luft kommer att bedömas och redovisas i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning, samt hur utsläppen förhåller sig till MKN för luft. 

Eftersom utsläppen till luft kommer att renas och kontrolleras bedöms inte något 

utsläpp till luft av betydelse för människor hälsa och miljön uppstå. 

6.4 Utsläpp till vatten 

6.4.1 Utsläpp till vatten vid tillståndsgiven verksamhet  

I de två rökgasreningsstegen för avfallsblocken uppstår processvatten, i huvudsak 

kondensat som behandlas och renas i olika steg för att avskilja föroreningar. Det 

behandlade kondensatet leds till en dagvattendamm innan utsläpp till recipienten som 

är Fyrisån.  

Verksamheten har begränsningsvärden för tillåtna totala mängder utsläpp av 

kvicksilver, bly, kadmium, krom, nickel, zink, arsenik, koppar, kobolt, titan och 

ammonium/ammoniak till recipienten från rökgasreningen.  

Inom verksamhetsområdet finns en dagvattendamm och ett dagvattenmagasin som 

omhändertar dagvatten från verksamhetsområdet som mynnar i Fyrisån. 

Dagvattendammen och magasinet är även utformade för att kunna omhänderta skyfall 

och okontrollerade utsläpp. Vid okontrollerade utsläpp, t.ex. vid driftstörningar eller 

brand, kan dagvattendammens utlopp stängas. 

6.4.2 Utsläpp till vatten från den planerade verksamheten 

Den planerade verksamheten innebär att det uppkommer kondensvatten och en 

mindre mängd tvättvatten från regenerering av aminen. De rökgaser som kommer att 

avskiljas i den planerade CCU-anläggningen förs dit först efter rening i befintlig 

avfallsförbränningsanläggning vilket innebär att föroreningsmängden redan är 

reducerad.  

Processerna i den planerade CCU-anläggning förväntas innebära att små mängder 

processvatten tillkommer från återcirkulering och kylning. Processvattnet från den 

planerade anläggningen skulle kunna innehålla ämnen såsom lösta aminer, 



 
 

Samrådsunderlag Vattenfall CCU  

Page 32/43 

 

  

nitrosaminer, nitraminer, aldehyder, formaldehyd, aceton (keton) och andra flyktiga 

ämnen beroende på vald leverantör av amin. Detta kommer att undersökas vidare 

samt redovisas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Rening av det tillkommande processvattnet kommer antingen ske genom en 

uppdatering av befintligt vattenreningsanläggning för block 1 och 4 alternativt kommer 

en ny vattenreningsanläggning anläggas. 

Aminer kan vara skadliga för vattenmiljön, därför kommer anläggningen konstrueras 

så att eventuellt spill inte kan nå dagvatten eller mark.  

Preliminärt bedöms inte något utsläpp till vatten av betydelse uppstå då en 

reningsanläggning kommer användas som reducerar eventuellt skadliga ämnen till 

acceptabel nivå. Utsläpp till vatten kommer att bedömas och redovisas mer ingående i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning.  

6.5 Råvaror och kemikalier 

6.5.1 Användning av råvaror och kemikalier vid tillståndsgiven 

verksamhet 

Verksamhetens huvudsakliga råvara är avfall. Bolaget omvandlar avfall till flera olika 

energiprodukter (fjärrvärme, ånga, fjärrkyla och el). I Tabell 6.2 redovisas volymer 

förbränt avfall under de senaste fyra åren. 

Tabell 6.2 Historiska mängder förbränt avfall (Vattenfall AB Uppsala, 2020). 

Förbränning av 

avfall 

2017 2018 2019 2020 

Total mängd 

förbränt avfall 

(ton) 

364 000 352 000 362 000 345 000 

Varav farligt avfall 

(ton) 

12 000 9 000 14 000 12 000 

 

De kemikalier som används, förutom eldningsoljor, är framförallt av baskemikalier 

såsom kalk, aktivt kol och vattenlösning av urea/ammoniak, samtliga viktiga för en 

god rökgasrening. Inom anläggningen används lut för att justera pH i processvattnet. 

Fällningskemikalier används i kondensatreningen vid avfallsförbränningen och är av 

polymertyp samt järnklorid. En organisk sulfid används också i kondensatreningen och 

har en viktig funktion för bindandet av tungmetaller. Propylenglykol används i 

markvärmesystemet för att förhindra frysning. Kemikalier för kyltornet behövs för att 

minimera kopparkorrosion på värmeväxlarna. 

Kemikalier finns förtecknade i systemet iChemistry. I ledningssystemet för säkerhet, 

hälsa och miljö (SHM) finns rutiner för kemikalieanvändningen. I de fall det är möjligt 

sker utbyte av kemikalier till förmån för bättre alternativ ur miljö- och hälsosynpunkt. 

En riskbedömning ur hälso- och miljösynpunkt sker innan nya kemikalier tas i bruk. 

6.5.2 Användning av råvaror och kemikalier vid den planerade 

verksamheten 

Med anledning av planerad CCU-anläggning tillkommer användning av amin, lut och 

ammoniak. Även en mindre mängd kvävgas kommer finnas tillgänglig i anläggningen. 

Kvävgas kommer inte användas regelbundet och kommer hanteras i flaskor, 
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alternativt användas från befintlig kvävgasanläggning. I Tabell 6.3 redovisas planerad 

förbrukning för CCU-anläggningen.  

6.5.2.1 Amin 

Aminer är klassade som miljöfarliga, brandfarliga och frätande enligt 

kemikalieinspektionens klassningsregel. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller 

vattendrag kan orsaka miljöskador (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2022). 

Syftet att använda amin i CCU-anläggningen är att aminen binder koldioxiden från 

rökgaserna, se kap. 5.2 Planerad verksamhet. Årlig aminförbrukning beräknas 

väsentligt understiga 100 ton. Mängden kan variera beroende på val av leverantör 

samt teknik.  

Maximal samtidigt lagrad volym amin beräknas uppgå till 3 m3. Aminprodukten 

återanvänds efter regenerering i anläggningen, vilket minskar behovet av påfyllning.  

6.5.2.2 Lut 

Lut (NaOH) är en frätande basisk vätska som är löslig i vatten och skadlig för miljön 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2022). 

Lut kommer att användas för att reglera pH i processvattnet, se kap. 5.2 Planerad 

verksamhet. Den årliga förbrukningen av lut (NaOH) beräknas uppgå till 5-10 ton. 

Mängden kan variera beroende på val av leverantör samt teknik. Maximal samtidigt 

lagrad volym lut beräknas uppgå till 4 m3. 

6.5.2.3 Ammoniak 

I CCU-anläggningen planeras 7,5 ton vattenfri ammoniak att användas som kylmedia i 

ett slutet system. 

Tabell 6.3 Planerad förbrukning och förvaring för CCU-anläggningen. 

Råvara/kemikalie Enhet Förbrukning 

Aminer ton/år <100 

Lut ton/år 5-10 

  Användning i slutet 

kylsystem 

Ammoniak ton1 7.5 

Eventuell påverkan på miljö och människors hälsa kommer beskrivas och bedömas i 

riskanalys samt miljökonsekvensbeskrivning. Nödvändiga förebyggande åtgärder 

kommer även att vidtas och beskrivas i ansökan. 

6.6 Media- och energianvändning 

6.6.1 Media- och energianvändning vid tillståndsgiven verksamhet  

Inom verksamheten förbrukas media såsom el, olja, bioolja, trä, avfall, bränsle- el och 

vatten. Bränsle-el går till elpannor, värmepumpar och kylmaskiner. De tre senaste 

åren har användningen av bränsle-el i genomsnitt uppgått till ca 100 GWh/år. 

Anläggningen förbrukar processenergi i olika hjälpsystem i produktionsanläggningarna. 

 
1 Det planeras att användas totalt 7,5 ton vattenfri ammoniak på verksamhetensområdet, i ett slutet system. 
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De tre senaste åren har användningen av process-el i genomsnitt uppgått till ca 80 

GWh/år. Användningen av olja har under år 2020 minskat eftersom torveldningen 

upphört (Vattenfall AB Uppsala, 2020).  

Värmeenergin i de heta rökgaserna från avfallsförbränningen tas tillvara i de 

efterföljande ångpannorna.  

Anläggningens totala energiförbrukning uppgår till ca 15 MW per år. Verksamhetens 

energiflöden kartläggs och uppdateras årligen. Nya investeringar energibedöms och 

mål för energieffektiviseringar sätts och följs upp. Enligt tillståndet som togs i anspråk 

1 januari 2019 ska en Energihushållningsplan göras. 

Under 2021 förbrukade verksamheten ca 450 000 m3 kommunalt vatten. 

6.6.2 Media- och energianvändning för den planerade verksamheten  

Vid utformningen av CCU-anläggningen kommer ett så lågt energibehov som möjligt 

säkerställas. Den nya CCU-anläggningen innebär alltjämt en ökad energiförbrukning.  

Den planerade CCU-anläggningens elförbrukning beräknas uppgå till 6 MW-10 MW per 

år. I reboilern förbrukas ånga, förbrukning beräknas uppgå till mellan 26-35 MW ånga 

per år. Beräkningarna baseras på att anläggningen är i drift 8 000 timmar per år. 

Merparten av den spillvärme som uppkommer vid drift av anläggningen kan integreras 

i fjärrvärmenätet. 

Även vattenförbrukningen kommer att öka. Bolaget utreder om kommunalt eller 

internt vatten, dvs renat kondensat, kommer användas. Används kommunalt vatten 

för den planerade CCU-anläggningens beräknas vattenförbrukning uppgå till 4 m3/h, 

vilket skulle innebär en total årlig förbrukning på 32 000 m3. Beräkningarna baseras på 

att anläggningen är i drift 8 000 timmar per år. Används istället internt vatten, se 

ovan, blir det i princip en nollförbrukning av kommunalt vatten för den planerade 

anläggningen. 

I den planerade anläggningen kommer renat vatten, så kallat Demin Water, användas. 

Sådant vatten produceras redan idag på anläggningen och användes tidigare i det nu 

avvecklade kraftvärmeverket. Detta vatten kan nu istället användas i den planerade 

anläggningen.  

Anläggningen är självförsörjande med kylvatten. Kylvattnet produceras i en 

kylanläggning. Kylanläggningen är ett slutet system. 

I Tabell 6.4 redovisas planerad media- och energianvändning för den planerade 

anläggningen. 

Tabell 6.4 Planerad media- och energianvändning för den planerade anläggningen. 

Media Enhet Förbrukning 

Kommunalt 

vatten* 

m3/år 30 000-40 000  

 

El MW/år 5-10 

Ånga MW/år 25-35 

 *Beräknad förbrukning om kommunalt vatten används. Används istället internt vatten förbrukas 

i princip inget kommunalt vatten för den planerade verksamheten. 

Förutsedd miljöpåverkan bedöms vara acceptabel för miljön och människors hälsa. 
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6.7 Buller 

6.7.1 Bullersituationen vid tillståndsgiven verksamhet  

Buller från anläggningen härrör främst från ventilationsutrustningar, kylanläggningar 

och andra processrelaterade utrustningar. Utöver det förekommer lastbilstransporter, 

med tillhörande lastning och lossning som rör sig inom delar av området.  

En utredning av bullret från nuvarande verksamhet visar att den sammantagna 

ljudnivån utomhus vid bostäder och de närbelägna skollokalerna uppfyller 

Naturvårdsverkets riktvärden samt bolagets bullervillkor. Utredningen baserades på 

olika ljudalstrande objekt vid nuvarande anläggningar som maskiner och rökgasfläktar 

tillsammans med beräknade transporter på området. 

6.7.2 Bullersituationen för den planerade verksamheten 

Vid planerad verksamhet tillkommer kompressor, pumpar, kylanläggning och 

ventilation som kan ge upphov till ökat buller från verksamheten. 

Under byggskedet förutses en viss påverkan på bullersituationen i samband med 

byggnationerna. 

Inför ändringsansökan kommer en bullerutredning utföras som inkluderar nu 

tillståndsgiven verksamhet samt den planerade verksamheten. Vid behov kommer 

utredningen beskriva de åtgärder som behöver vidtas för att klara gällande 

bullervillkor.  

6.8 Transporter 

6.8.1 Transportsituationen vid tillståndsgiven verksamhet  

Transporter sker inom nuvarande verksamhet med syfte att transportera råvaror och 

bränslen till verksamheten samt transportera restprodukter från verksamheten.  

Transporter av råvaror till anläggningen är möjliga att utföra med tåg och bil samt 

med båt från närliggande hamn. Transportsätt väljs från fall till fall beroende på vad 

som är lämpligt. I genomsnitt sker cirka 370 fordonsrörelser till och från 

verksamhetsområdet per dag (100 personal + 70 biobränsle + 200 avfall). 

Trafikintensiteten i området är stundtals intensiv, speciellt i stadsdelens östra del där 

det förekommer mycket handel.  

Verksamhetens bidrag till trafikintensiteten i närområdet är mycket liten och utgör 

som mest 1-2 procent när transportbehovet är som störst. 

In– och utfart sker via Stålgatan och Bolandsgatan. Generellt gäller att transporterna i 

största möjliga utsträckning sker via de större trafiklederna. 

6.8.2 Transportsituationen för den planerade verksamheten 

Antalet transporter kommer att öka vid planerad verksamhet jämfört med 

nollalternativet. Vid planerad verksamhet tillkommer transport vid uttransport av 

koldioxid och leverans av kemikalier och råvaror. 
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Den årliga förbrukningen av amin uppskattas till <100 ton och förbrukningen av lut till 

5-10 ton. Leveransen av råvaror och kemikalier planeras ske i bulk/tank alternativt i 

IBC, Vattenfall utreder alternativen i nuläget. Hur stor ökningen av transporter blir 

beror bl.a. på om leverans sker i IBC eller tank samt lastbilens volym/tank, detta 

kommer beskrivas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen. En uppskattning vid 

leverans i IBC är att CCU-anläggningen kommer ge upphov till 1-2 transporter per 

timme, vid leverans med bulk/tank blir ökningen inte lika omfattande, dock kommer 

det totala antalet transport öka vid planerad verksamhet.  

Lossning av koldioxid planeras ske mellan kl. 7-19. In- och utfart för leverans av 

råvaror och uttransport av koldioxid kommer ske via Stålgatan. Bolaget utreder även 

möjlighet att transportera koldioxid via befintlig järnväg. 

Under byggskedet förutses även en viss ökning av antalet transporter till och från 

anläggningen med byggmaterial.  

I samband med ansökan om ändringstillstånd kommer en transportutredning 

genomföras och utgöra en del av ansökan. Påverkan på miljö och människors hälsa 

kommer beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Förutsedd miljöpåverkan för luft och buller beskrivs närmare under kap. 6.3 Utsläpp 

till luft och kap. 6.7 Buller. 

6.9 Restprodukter (biprodukter och avfall) 

6.9.1 Situationen avseende restprodukter vid tillståndsgiven verksamhet  

I verksamheten produceras restprodukter från förbränningen i form av bottenaska från 

pannorna, flygaska från stoftavskiljare samt slam och gips från vattenbehandlingen av 

rökgaskondensat. Huvuddelen av restprodukterna nyttiggörs på olika sätt och 

återvinningsgraden har de senaste åren uppgått till ca 80-90%. 

Inom anläggningen uppkommer icke-farligt och farligt avfall. Farligt avfall består bland 

annat av spillolja, oljehaltigt slam, tallbecksolja, elektronik m.m. Icke-farligt avfall 

består bland annat av brännbart, wellpapp och blandskrot.  

6.9.2 Situationen avseende restprodukter för den planerade 

verksamheten 

Avfallet som tillkommer vid aminteknik består av restprodukter av amin från 

reclaimern samt ett filter i absorbern som behöver bytas ut ungefär en gång per år. 

Aminen har låg förbrukning och nedbrytningshastighet vilket innebär relativt liten 

avfallsmängd. Aminavfallet kommer hanteras på lämpligt sätt. 

Lut används för att justera pH i processvattnet. Det uppkommer inget avfall från 

denna process. 

I de fall att det inte skulle finnas avsättning på marknaden för koldioxiden kommer 

den istället att skickas för geologisk lagring. I detta fall utgör även koldioxiden ett 

avfall.  

Miljöpåverkan från restprodukter och avfall kommer att beskrivas i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning men bedöms inte betydande. 
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6.10 Risk och säkerhet 

6.10.1 Risk och säkerhet vid tillståndsgiven verksamhet  

Tillståndsgiven verksamhet i Boländerna omfattas av Sevesolagstiftningens lägre 

kravnivå på grund av hanteringen av nedanstående kemikalier. Detta innebär att 

verksamheten har krav på att uppdatera verksamhetens säkerhetsledningssystem och 

handlingsprogram för att förebygga och begränsa allvarliga kemiska olyckor. Inom 

bolaget finns det även rutiner och instruktioner om hur akuta händelser eller haverier 

ska hanteras. 

Vattenfall hanterar följande farliga ämnen som faller under förordningen (2015:236) 

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

(Sevesoförordningen): 

• Eldningsoljor 

• Gasol 

• Vätgas 

Det finns även andra närliggande Seveso-verksamheter och verksamhetsplatser i 

anslutning till bolagets verksamhetsområde. Dessa beskrivs i det nu gällande 

handlingsprogrammet.  

Bolaget har återkommande övningar både internt samt tillsammans med Uppsala 

Brandförsvar. Om det skulle uppstå en brand eller utsläpp av farliga ämnen som 

behöver en akut hantering finns det en organisation som tar hand om händelsen.  

Brand- och gaslarm inom verksamheten kontrolleras regelbundet. Bolaget har ett 

gällande tillstånd för hantering av brandfarliga varor.  

6.10.2 Risk och säkerhet vid planerad verksamhet 

När planerad verksamhet anläggs på bolagets verksamhetsområde tillkommer flytande 

koldioxid, vattenfri ammoniak och aminer som farliga ämnen. 

På bolagets verksamhetsområde i Boländerna i Uppsala finns ett antal aktiviteter som 

klassas som riskfyllda som sedan tidigare är riskvärderade och analyserade. De nya 

tillkommande riskerna är läckage av koldioxid och ammoniak. 

Koldioxid som fångas in i den planerade anläggningen är en komprimerad gas som 

förvaras under tryck i vätskefas. Vid uppvärmning av förvaringskärl eller tank med 

koldioxid finns risk för ökat tryck vilket kan leda till explosion. Vid ett eventuellt 

läckage kan koldioxiden rinna ner till lågpunkter då gasen är tyngre än luft. Koldioxid 

tränger undan luft vilket innebär att det finns risk för kvävning. 

Vid läckage av vattenfri ammoniak bildas ett gasmoln som är giftigt vid inandning och 

kan ge frätskador på andningsorganen. Vattenfri ammoniak är även mycket giftigt för 

vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

En grovriskanalys har genomförts för befintlig verksamhet och för verksamhetens 

planerade CCU-anläggning. Möjliga skadehändelser har identifieras och risker har 

bedömts. Med grovanalysen som utgångspunkt kommer även en konsekvensberäkning 

att genomföras för den planerade CCU-anläggningen. Tillkommande risker i den 

planerade verksamheten är kopplade till lossning, brand, gasutsläpp samt 

kvävningsrisk. 
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Vid inträffande av en allvarlig kemikalieolycka (stor brand, stort gasutsläpp, eller 

större explosion) kommer i första hand verksamhetsområdet att drabbas enligt 

tidigare genomförda spridningsberäkningar. De identifierade dominoeffekter som kan 

inträffa bedöms vara kopplade till planerad verksamhet är brand, explosion eller att 

läckage sker som sedan sprids vidare och får konsekvenser i andra delar av 

verksamhetsområdet. 

Omfattningen, allvarligheten och storleken på det drabbade området beror förutom på 

exempelvis utsläppets volym, plats och utbredning också på art, omfattning och 

tidsförlopp för de motåtgärder som sätts in vid inträffandet av en olycka samt också på 

de rådande meteorologiska förutsättningarna. De huvudsakliga barriärerna som 

minskar risken att konsekvenserna når längre är exempelvis sprinklersystem, 

hårdgjorda ytor, nivåmätningar, nödavstängningar, kontrollrumsövervakning med 

styrfunktioner och personalens utbildning. 

En miljöriskanalys kommer att biläggas till miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.10.3 Förebyggande av olyckor 

Verksamheten arbetar med förebyggande och begränsande åtgärder. Exempel på 

generella åtgärder som finns inom befintlig verksamhet är bland annat:  

• Fortlöpande tillsyn av utrustning 

• Styrning och övervakning 

• Arbetstillståndsprocesser 

• Rutiner för arbete inom verksamheten  

• Förvaring av kemikalier på anvisad plats med invallning 

• Personlig skyddsutrustning för personalen 

• Trafikföreskrifter och hastighetsbegränsning inom verksamhetsområdet 

Den nya CCU-anläggningen kommer byggas enligt gällande lagar och regler. 

Utrustning ska bland annat vara CE-märkt och ATEX-klassad där så behövs.  

Erforderliga åtgärder och försiktighetsmått hanteras inom det integrerade 

ledningssystemet för säkerhet, hälsa och yttre miljö.  

Efterlevnaden av särskilda krav som ställs i Sevesolagstiftningen, kontrolleras av de 

aktuella myndigheterna genom regelbundna och samordnade tillsynsbesök. Inklusive 

samråd med de andra Sevesoanläggningarna i området, Cytiva och Recipharm.  

6.11 Förorenad mark  

Uppgifterna i detta avsnitt är främst hämtade ur den statusrapporten som 

verksamheten lämnade in år 2017. Statusrapporten är godkänd av 

tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Uppsala kommun. 

Verksamhetsområdet består av byggnader, hårdgjorda ytor samt ytor som är 

grusbelagda. Byggnader och de hårdgjorda ytorna avvattnas via dagvattenledningar 

till tvådagvattenmagasin för att därefter släppas ut i Fyrisån. 

Bolagets verksamhetsområde i Boländerna i Uppsala har under 1905 till 1966 använts 

som en deponi. Historiskt har verksamheten bidragit till markföroreningar i form av 

oljeläckage från ledningar samt aska från avfallsförbränningen.  
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Tidigare utförda markundersökningar under 2015-2016 har genom provtagning av jord 

visat att det i verksamhetsområdet finns föroreningar i jord över riktvärden för mindre 

känslig markanvändning (MKM). Detta gäller bland annat polyaromatiska kolväten 

(PAH), alifater aromater, arsenik, bensen och metallerna barium, bly, koppar, zink 

samt förhöjd halt av PCB (Vattenfall AB, 2017). Halterna för PCB låg under eller under 

eller i nivå med Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Under 

2016 har kompletterande grundvattenprovtagningar genomförts som påvisar halter av 

PFAS-ämnen i nivåer något över åtgärdsgränsen för dricksvatten, vilket troligtvis 

härrört från brandskum vid släckning av brand 1990 (Ramböll, 2016). 

I området för den planerade koldioxidinfångningsanläggningen finns en befintlig äldre 

byggnad som kommer att rivas. Rivningsanmälan och rivningsarbetet kommer att 

utföras efter inventering och provtagning av farliga ämnen i ett eget ärende utanför 

denna ändringsansökan. 

På den tänkta platsen för CCU-anläggningen planeras markundersökning med 

provtagning utföras för att identifiera eventuella föroreningar i mark och grundvattnen. 

Om föroreningar uppmäts kommer en mer noggrann miljöteknisk markundersökning 

att genomföras med syftet att undersöka spridnings- och exponeringsrisker samt 

identifiera åtgärdsbehov inför kommande anläggningsåtgärder. Vid schaktarbeten 

kommer verksamheten följa gällande lagkrav och bestämmelser för schaktning i 

förorenad jord samt för hantering av förorenade schaktmassor. Eftersom området 

ligger inom vattenskyddsområde kommer särskild hänsyntill gällande regler vid 

schaktning och masshantering att följas. Förorenade massor kommer efter 

provtagning hanteras och omhändertas utifrån erforderliga försiktighetsmått och vid 

behov av kvittblivning skickas till godkänd mottagningsanläggning. 

Den planerade verksamheten förväntas inte medföra ökad förorening på området, 

utan innebär på samma sätt som för andra nya byggnader på verksamhetsområdet att 

eventuella föroreningar tas bort och därmed minskas i samband med rivning och 

sanering. 

6.12 Gällande BREF-dokument och BAT-slutsatser  

Bolagets anläggning i Uppsala omfattas av industriutsläppsförordningen och 

huvudverksamheten omfattas av BREF-dokumentet för stora förbränningsanläggningar 

(LCP). Bedömningen enligt BAT-LCP och BAT-WI (Avfallsförbränning) redovisas i 

bilagor till den årliga miljörapporten. 

Verksamheten berörs även av ett antal horisontella BREF- och REF- (referens-) 

dokument som kommer att användas som referens i tillämpliga delar i 

ändringsansökan. Dessa är: 

• Avfallsbehandling (WT)  

• Energieffektivitet (ENE) 

I samband med den senaste tillståndsansökan för hela verksamheten 2018 inlämnades 

en statusrapport och alla aktuella BAT-slutsatser och BREF:ar kommenterades. 

Den BAT-slutsats som den planerade CCU-anläggningen bedöms omfattas av är 

Rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn (CWW). 

Uppfyllelsen av tillämpliga BAT-slutsatser kommer att beskrivas och kommenteras i 

den tekniska beskrivningen till planerad ändringsansökan. 
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6.13 Övrigt 

Vattenfall har ett integrerat miljö- och arbetsmiljöledningssystem enligt 

certifieringarna ISO 14001 samt 45001. Dessutom är kvalitetsledningssystemet för 

avfallsförbränning certifierat enligt kraven i ISO 9001. 

6.14 Miljökonsekvensbeskrivningen 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer preliminärt att ha följande innehåll: 

Icke teknisk sammanfattning 

1. Inledning 

2. Administrativa uppgifter 

3. Bakgrund 

4. Avgränsningar  

5. Alternativ lokalisering och utformning  

6. Samrådsförfarande 

7. Omgivningsbeskrivning 

8. Nuvarande verksamhet 

9. Planerad verksamhet 

10. Miljöpåverkan av verksamheten 

10.1. Användning av råvaror och kemikalier 

10.2. Media- och energianvändning  

10.3. Utsläpp till vatten 

10.4. Utsläpp till luft 

10.5. Transporter 

10.6. Buller 

10.7. Restprodukter och avfall 

10.8. Mark och grundvatten 

10.9. Klimateffekter 

10.10. Risk och säkerhet 

10.11. BAT-slutsatser 

11. Miljöpåverkan under byggskedet 

12. Påverkan på natur- och kulturområden 

13. Kumulativa effekter 

14. Miljömål och miljökvalitetsnormer 

15. Slutsats 

16. Uppföljning och kontroll 

17. Krav på sakkunskap 

18. Referenser  
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7 Utredningar som planeras 
Följande underutredningar planeras att genomföras och utgöra en del av ansökan: 

• Spridningsberäkning utsläpp till luft 

• Förorenad markutredning och vid behov uppdatering av Statusrapporten 

• Säkerhet- och riskutredning (omfattar Sevesolagstiftningen) 

• Miljöriskanalys 

• Bullerutredning 

• Släckvattenutredning, vid behov 

• Transportutredning 

• Utredning om vattenreningsanläggning 

8 Tidplan för tillståndsprocessen 
Yttranden inom ramen för samrådet önskas till den 28 juni 2022. Därefter kommer 

inkomna synpunkter att beaktas och hanteras i samband med att ansökan om 

ändringstillstånd med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Vattenfall planerar att lämna in ändringsansökan till Miljöprövningsdelegationen vid 

Länsstyrelsen i Uppsala län under fjärde kvartalet 2022. 

En snabb prövningsprocess och ett positivt beslut under 2023 skulle vara ett viktigt 

steg mot Vattenfalls vision om en fossilfri generation. 
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