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1

INLEDNING OCH BAKGRUND

Sundsvall Energi AB (bolaget) ägs av Sundsvalls kommun via det av kommunen helägda
Stadsbacken AB. Bolaget äger i sin tur Sundsvall Elnät AB, Serva Net AB (65,9 %), samt Korsta
Oljelager AB (25 procent av det sistnämnda bolaget ägs av Jämtkraft AB). Bolaget levererar
fjärrvärme till större delen av fastigheterna i Sundsvalls tätorter. Distributionen sker vid sex
fjärrvärmenät. Bolagets huvudsakliga fjärrvärmeproduktion sker vid Korstaverket, där även elkraft
produceras.
Bolaget planerar att ändra verksamheten vid Korstaverket inom fastigheten Korsta 8:10, Sundsvalls
kommun. Korstaverket består av följande anläggningar; Fastbränslepannorna F5 och F1 som eldas
med avfallsbränsle och en hetvattencentral H3 med två oljeeldade pannor och Kraftvärmeverket K1
som eldas med olja. Den äldre avfallspannan F1 är för närvarande inte i drift. Bolaget har tillstånd till
att elda sammanlagt 260 000 ton avfallsbränsle i fastbränslepannorna F1 och F5.
Bolaget har tillsammans med SCA ett energisamarbete där värme tillvaratas från SCA:s industrier i
Sundsvallsregionen och hetvatten från Korstaverket har ersatt ett elbaserat system för torkning av
virke vid Tunadals sågverk. Från SCA:s industrier levereras både spillvärme och värme från prima
biobränsle. Bolaget vill bidra till fortsatt, positiv klimatpåverkan från energi- och återvinningslösningar
inom Sundsvallsregionen. Genom att arbeta med effektivisering av befintlig produktion kan bolaget
indirekt minska användningen av prima biobränslen, som då skulle kunna ersätta olja hos någon
annan.
Som ett led i effektiviseringen avser bolaget ansöka om ändringstillstånd för att utöka den tillförda
effekten på panna F5 till 84 MW tillförd energi (idag 60 MW) men fortsatt elda högst 260 000 ton
avfallsbränslen per år vid Korstaverket. Panna F5 är en mycket modernare panna än F1 med en högre
miljöprestanda vilket innebär att det är miljömässigt fördelaktigt att använda allt avfallsbränsle i Panna
F5. Avfallsbränslet till F1 måste också förbehandlas genom krossning/malning och sortering vilket dels
kräver energi och dessutom innebär att avfallet först måste köras till en förbehandlingsanläggning innan
det kan transporteras till Korstaverket. Det totala behovet av bränsletransporter kan minskas genom att
transportera allt avfallsbränsle direkt till Korstaverket istället för att ta omvägen via en
sorterings/krossanläggning. Ändringen innebär att verksamheten vid Panna F1 avslutas.
De planerade ändringarna av verksamheten är tillståndspliktiga enligt bestämmelser i 9 kap
miljöbalken. Detta innebär att en specifik miljöbedömning ska genomföras som innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram av den som avser att bedriva verksamheten i ett
samrådsförfarande och att prövningsmyndigheten vid tillståndsprövningen slutför miljöbedömningen.
Den aktuella verksamheten ska enligt bestämmelserna i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966)
antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att samrådsförfarandet ska inledas med
avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts. Föreliggande handling
utgör underlag för de avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap 30 § miljöbalken ska
hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av
verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan
antas bli berörda av verksamheten.
Bolaget önskar nu synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning
samt om den planerade verksamhetens omfattning, utformning och de miljöeffekter som
verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.
Samrådsyttrande lämnas via brev eller mail till WSP, Box 758, 851 22 Sundsvall, alternativt
maria.vamling@wsp.com. Yttrande önskas om möjligt senast den 23 mars 2020. Om yttrande avses
lämnas, men inte kan lämnas senast detta datum, emotses besked snarast om när yttrande kommer
att lämnas.
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2

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Verksamhetsutövare:

Sundsvall Energi AB

Organisationsnummer:

556478-6647

Adress:

Box 823, 851 23 Sundsvall

Kontaktperson i miljöfrågor:

Veronica Bergman, Miljöcontroller

Kontaktuppgifter:

veronica.bergman@sundsvallenergi.se, tel. 070-322 35 81

Anläggningsnamn:

Korstaverket

Besöksadress:

Sjöfartsvägen 1

Fastighetsbeteckning:

Korsta 8:10

Län:

Västernorrlands län

Kommun:

Sundsvalls kommun

2.1

VERKSAMHETENS KLASSIFICERING

Den aktuella verksamheten klassificeras enligt följande bestämmelser i miljöprövningsförordningen
(2013:251) (Huvudverksamheten enligt industriutsläppsförordningen har markerats med fet stil):
•

29 kap 10 § ” Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201-i gäller för
avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår”

•

21 kap 8 § ” Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40-i gäller för anläggning för förbränning
med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.”

•

29 kap 6 § ” Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181-i gäller för
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt
avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår”

2.2
•

MILJÖRELATERAD LAGSTIFTNING SOM BERÖR VERKSAMHETEN
Verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelserna i 9 kap 6 § miljöbalken och
miljöprövningsförordningen, vilket redovisats ovan.

•

Verksamheten omfattas av industriutsläppsförordningens bestämmelser. En statusrapport är
under upprättande.

•

Verksamheten omfattas av BAT-slutsatser för avfallsförbränning (huvudverksamhet) som
meddelades den 3 december 2019.

•

Verksamheten omfattas även av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar som
meddelades den 17 augusti 2017 för sin sidoverksamhet.

•

Särskilda föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön som rör verksamheten finns i
följande förordningar och föreskrifter:

•

Förordning om avfallsförbränning SFS 2013:253

•

Förordning om stora förbränningsanläggningar SFS 2013:252
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3

LOKALISERING

3.1

OMGIVNING

Korstaverket är beläget ca 5 km nordost om Sundsvalls centrum inom fastigheten Korsta 8:10, se
Figur 1. Öster om Korstaverket ligger Tunadalshamnen och mitt emot, på andra sidan Alnösundet,
ligger södra delen av Alnön. Söder om Korstaverket ligger Ortvikens pappersbruk. Närmaste bostäder
finns i Korsta by.
Inom 10 km från Korstaverket finns fem naturreservat, varav tre också är s.k. Natura 2000-områden.
Närmaste Natura 2000-område är Smedsgården på Alnön som är beläget ca 4,5 km öster om
Korstaverket.

Figur 1 Korstaverkets lokalisering i förhållande till sin omgivning.
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3.2

PLATS

Ändringen avser ombyggnad och drift av inom byggnaden F5 samt en avveckling av F1. Platsen för de
aktuella pannorna inom Korstaverket redovisas i Figur 2.

Figur 2 Placering av Panna F5 samt Panna F1 inom verksamhetsområdet.

3.3

PLANER

3.3.1

Översiktsplan

Gällande översiktsplan Sundsvall 2021 antogs 2014. Området Tunadal-Korsta-Ortviken ska
omvandlas till ett godstransportnav med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart. För området runt
Korsta planeras större infrastrukturprojekt i form av ny järnväg/upprustning av befintlig järnväg. Detta
för att påverka transportflöden i Sundsvall samt hela regionen.
För Tunadal-Korsta-Ortviken gäller sedan 2010 en fördjupad översiktsplan, vars mål är att främja
områdets utveckling till ett transportcentrum med strategisk hamn och kombiterminal för järnvägs-,
väg- och båttransporter. Översiktsplanen syftar vidare till att skapa tillräckliga ytor för såväl hamn och
kombiterminal som industriell expansion, vilket är orsaken till att området Granli/Petersvik kommer att
tas i anspråk.

3.3.2

Detaljplan

För Korstaverket gäller en detaljplan som antogs under 2012. Detaljplanen möjliggör uppförande av en
biogasanläggning samt möjliggör en utveckling av Korstaverket med en större andel av förnybara
bränslen.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

4.1

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Korstaverket består av följande anläggningar; Fastbränslepannorna F5 och F1 som eldas med
avfallsbränsle och en hetvattencentral H3 med två oljeeldade pannor och Kraftvärmeverket K1 som
eldas med olja. Den äldre avfallspannan F1 är för närvarande inte i drift. Inom anläggningen finns
även två oljebergrum om vardera 100 000 m3 för lagring av tjock eldningsolja. Oljebergrummen
används idag för lagring av olja åt annan verksamhetsutövare och verksamheten bedrivs av KOLAB.
I Tabell 1 nedan beskrivs verksamhetens anläggningar med tillståndsgiven effekt samt förbränning.
Tabell 1 Verksamhetens anläggningar.

F5

Ångpanna om 60 MW tillförd effekt samt ångturbin om 21 MW för elproduktion.
Tillståndsgiven tillförd effekt om 60 MW
Tillståndsmässig förbränning av max 260 000 ton avfallsbaserade bränslen per år.

H3

Två hetvattenpannor (H3P1 och H3P2) om vardera 80 MW
Tillståndsgiven tillförd effekt om 178 MW

K1

Ångpanna om 170 MW tillförd effekt samt ångturbin om 59 MW för elproduktion.
Tillståndsgiven tillförd effekt om 183 MW

E1

Elångpanna om 55 MW
Tillståndsgiven tillförd effekt om 55 MW

F1

Ångpanna om 24 MW.
Tillståndsgiven tillförd effekt om 24 MW.

4.1.1

Avgränsning

Idag har bolaget tillstånd att elda förbränning av max 260 000 ton avfallsbaserade bränslen per år i
panna F5 och F1 tillsammans. Bolaget planerar att ändra verksamheten genom att utöka den tillförda
effekten på panna F5 till 84 MW samt avveckla F1, se Tabell 2.
Övriga anläggningar avses att nyttjas enligt gällande tillstånd.
Tabell 2 Anläggningar som är föremål för ändringstillstånd.

F5

Ångpanna om 60 MW tillförd effekt samt ångturbin om 21 MW för elproduktion.
Tillståndsgiven tillförd effekt om 60 MW
Tillståndsmässig förbränning av max 260 000 ton avfallsbaserade bränslen per år.
Anläggningen modifieras för en ökad bränsleeffekt se avsnitt 3.2.3

F1

Ångpanna om 24 MW.
Avvecklas
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4.2

MILJÖFARLIG VERKSAMHET

4.2.1

Nuvarande Panna F5

Panna F5 togs i drift under hösten 2006. Ett processchema över anläggningen redovisas i Figur 3.

2

1
5

3

4

5
Figur 3 Processchema anläggning F5.

1. Bränslemottagning
Inkommande avfall vägs på fordonsvåg vid infarten till Korstaverket. Bränslet tippas därefter, inomhus
i anläggningens tipphall, direkt i anläggningens bränslebunker. Tipphallen har portar för bakåttippande
fordon och för sidotippande fordon. Portar mellan tipphallen och bunkern ger en bättre arbetsmiljö
genom minskad risk för exempelvis kranolyckor samt minskad risk för damm. Genom att
förbränningsluft sugs till pannan från bränslebunker, så att där uppstår undertryck, sugs luft in i
tipphallen när portar öppnas istället för att luft och eventuell lukt ska spridas utomhus. Undertrycket i
bränslebunkern minskar även damning i samband med tippning av avfall.
Undertrycket bildas endast vid drift av pannan. För att undvika spridning av lukt vid oplanerat stopp av
pannan då bränsle återfinns i bunkern, har en luktförbättrare installerats i tipphallen. Luktförbättraren
avses av arbetsmiljöskäl endast användas när pannan är ur drift, det vill säga när ingen
förbränningsluft tas från bränslebunker, t.ex. vid revisioner av pannan.
I bunkern blandas avfallet med hjälp av två stora avfallskranar. Avfallskranarna kan styras manuellt
eller automatiskt. Avfallet förs av kranarna till ett trattschakt där det faller ner på pannans roster.
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2. Panna
Panna F5 är en rostereldad ångpanna. Till anläggningen hör också slaggutmatning, två stycken
stödoljebrännare, rökgasrening, vattenrening, flygaskutmatning m.m. Pannan producerar ånga som
blir el via en ångturbin och fjärrvärme via en värmekondensor. Producerat ångflöde är ca 80 ton ånga
per timme. Ångtrycket efter pannan är 45 bar och ångtemperaturen 420 oC. Till anläggningen hör
också en luftkylanläggning där energi kan kylas bort för att möjliggöra avfallsbehandling när
fjärrvärmebehovet är litet. I bränslemottagningen finns bränslehanteringsutrustning med tipphall,
bunker, traverser, mottagningstratt och plockkran.
3. Rökgasrening
Pannans rökgasrening består av både torr och våt rening med hög reningsgrad samt
rökgaskondensering för ett effektivt energiutnyttjande. Reningen består av följande delar.
•
•
•
•
•
•

torrt trefälts elfilter för stoftavskiljning
sur skrubber (skrubber 1) för avskiljning av vätefluorid och väteklorid
alkalisk skrubber (skrubber 2) för rening av svavelföreningar
tillsats av aktiv koks i Skrubber 2 för avskiljning av dioxiner och kvicksilver
venturi-skrubber för slutlig filtrering av fina stoftpartiklar med rökgaskondensering
katalytisk rening av kväveoxider (SCR)

Rökgaserna leds till separat rökrör i gemensam skorsten med hetvattencentralen som mynnar 100 m
över mark.
4. Vattenrening
När rökgasen i rökgasreningen tvättats med vatten hamnar föroreningarna i vattenfas och vattnet som
bär föroreningarna måste renas innan det kan släppas till recipient. Det renas i en
vattenreningsanläggning omfattande följande steg.
•
•
•
•
•
•
•

bufferttankar (skilda tankar för kondensat och avloppsvatten som innehåller suspenderade
ämnen),
neutralisering (med natriumhydroxid eller kalkmjölk)
fällning av metaller (i hydroxid- och sulfidform)
flockning (med järnklorid och polymert flockningsmedel)
sedimentering
slamförtjockning
pH-justering med efterföljande sandfiltrering, filtrering i jonbytare och kolfilter

Efter slutlig pH-justering avleds avloppsvattnet till Alnösundet.

5. Hantering av restprodukter
Restprodukter uppstår i panna, rökgasrening och vattenrening i form av slagg, flygaska och slam. Vid
hantering av slagg och flygaska bildas damm.
Flygaska från rökgasreningen hanteras i ett slutet system, för att förebygga spridning. Flygaskan
blandas med slam från slamförtjockaren och behandlas och avvattnas i en särskild asktvätt före deponering. Alternativt kan flygaska matas ut i torr form utan att behandlas i asktvätt. Även detta sker i
slutet system och transport härefter går till deponi godkänd för farligt avfall alternativt exporteras.
Slagg matas ut till container via vattenbad för att damm ska bindas, varefter slaggen lastas på bil för
vidare transport. Metaller i slaggen återvinns och resterande slaggrus nyttjas som
konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponi.
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4.2.2

Panna F1

Panna F1 togs i drift i slutet av 1984. Ett processchema över anläggningen redovisas i Figur 4.

Figur 4 Processchema för anläggning F1

Panna F1 är en ångpanna på 23,5 MW tillförd effekt av typen CFB (Cirkulerande Fluidiserande Bädd).
Bränslet till pannan måste vara krossat/rivet och det måste vara nästan fritt från innehåll av metaller.
Pannan är utrustad med en torr rökgasrening med textilt spärrfilter och dosering av släckt kalk. För att
reducera utsläppen av dioxiner finns en doseringsanläggning för aktivt kol. Pannan är också försedd
med en NOx-reduceringsanläggning av typen SNCR där ammoniak i vattenlösning sprutas in i
eldstaden.
Byggnaden för anläggning F1 kommer inte att rivas. Teknisk utrustning kan komma att plockas ut från
lokalen.

4.2.3

Panna K1

Kraftvärmeverket är utrustat med en ångpanna med en kapacitet av 250 ton ånga per timme.
Ångtrycket efter överhettare är 136,5 bar och ångtemperaturen 535°C. Eldningsutrustningen består av
sex brännare. Anläggningen är försedd med en turbin med en installerad effekt av 59 MW.
Vid eventuell idrifttagning används EO3. Bränslet har tidigare utgjorts av lågsvavlig olja kvalitet EO5
med möjlighet att blanda in 0–25 % beckolja.
I rökgaskanalen mellan pannan och den 100 m höga skorstenen finns en luftförvärmare och en
stoftavskiljare av småcyklontyp.
Kraftvärmeverket används idag framförallt som en reservanläggning men är även möjlig att använda
som spetsanläggning.
Det kommer inte att ske några förändringar gällande panna K1.
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4.2.4

HC3

Hetvattencentralen består av två stycken identiska hetvattenpannor med kapacitet om vardera 80 MW
värmeeffekt och med två stycken brännarenheter vardera. Skorstenen med separata rökrör för
respektive panna mynnar 100 m över mark. Som bränsle används EO3.
Hetvattencentralen används idag framförallt som en reservanläggning men är även möjlig att använda
som spetsanläggning.
Det kommer inte att ske några förändringar gällande hetvattencentralen.

4.2.5

Sökt verksamhet, Panna F5

För att nettoeffekten av panna F5 ska kunna ökas till en tillförd effekt på 84 MW behöver arean av
värmeupptagande ytor ökas och en del teknisk utrustning behöver bytas ut.
På rökgasreningsanläggningen kommer skrubber 1 och 2 antingen förstärkas för att klara ett större
undertryck eller bytas ut. Svavelavskiljningskapaciteten i skrubber 2 behöver ökas, antingen genom
ytterligare en spraydysa eller byta ut befintliga dysor till större modell för högre vattenflöde.
Kapaciteten på lutdoseringssystemet behöver ökas antingen genom högre kapacitet eller ökning av
lut-koncentrationen från 10% till 20%.
Kapaciteten för avskiljning av kväveoxider behöver ökas genom att ytterligare ett katalysatorlager
installeras i befintlig katalysator (SCR, Selektiv katalytisk reduktion).
En del ytterligare utrustning behöver bytas ut till utrustning som klarar ett större undertryck eller större
kapacitet.
När det gäller vattenreningen och flygasktvätten kommer flygasktvätten antingen ersättas med en ny
flygasktvätt med större kapacitet alternativt installeras ytterligare en flygasktvätt. I båda fallen behöver
lokalerna utökas.
Kapaciteten på lutdoseringssystemet behöver ökas antingen genom högre kapacitet eller ökning av
lut-koncentrationen från 10% till 20%. En ny förrådstank för koncentrerad (50%-ig) lut behöver
installeras samt pumpsystem för den. Eventuellt kommer ny lokal att behövas.
Kalkmjölkdoseringssystemet byts ut mot ett system med högre kapacitet.
Eventuellt kompletteras vattenreningen med en pH-justeringstank före jonbytarfiltren.

4.2.6

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att anläggning F5 samt F1 eldas enligt tillståndsgiven förbränning av max
260 000 ton avfallsbaserade bränslen per år. Avfallsbränslena fördelas så att 51 000 ton förbränns i
F1 och 209 000 ton i F5.

4.3

LOGISTIK

Den huvudsakliga logistiken på Korstaverket består av transporter till och från verket. Transporter in till
anläggningen består av införsel av avfallsbränsle samt kemikalier. Transporter ut från verket består av
restprodukter.
Mottagning av bränsle sker normalt mellan 06:00 och 21:00 måndag till fredag. Övriga transporter sker
normalt på dagtid.
De lokala transportvägar som används för transporter till och från Korstaverket är följande:
• E4 söder
• Johannedalsvägen S, N
• Sjöfartsvägen

• Ljustavägen
• Timmervägen
• E4 Norr
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Transporter av en del avfallsbränsle, aska och slagg sker mellan Korstaverket och Blåberget. De
vägar som används för dessa transporter är Johannedalsvägen, Ljustavägen, Timmervägen och E14.
Transporterna av ”övrigt gods” sker längs Johannedalsvägen och E4. Alla dessa vägar är
rekommenderade vägar för transport av farligt gods.
Eftersom transportförutsättningarna i Korstaverkets närhet är föremål för utveckling kan det i framtiden
bli möjligt att transportera bränslet till anläggningen via tåg och båt. Det är ännu för tidigt att uttala sig
om hur stor andel av transporterna som kan överföras till järnväg och båt och bolaget har därför i detta
sammanhang utgått ifrån att samtliga framtida transporter, kommer att ske med lastbil.
Transporterna in till Korstaverket består till stor del av avfall för förbränning och sker i nuläget både
med sopbilar och lastbilar med släp, totalt ca 50–60 st/vardagsdygn. Infart till området sker via
Sjöfartsvägen som har Korstaverket som slutpunkt. I anslutning till verksamhetsområdets infart finns
en fordonsvåg för att väga bränsleleveranserna.
Aska och andra förbränningsrester forslas bort från området i en takt av ca 10 bilar per vardagsdygn.
Dels hämtas aska från panna F5 via en genomkörbar port i pannhuset strax söder om själva pannan
och dels via en lastport i södra änden av pannhuset.
En liten del av Korstaverkets transporter klassas som farligt gods. Det är främst ammoniak, saltsyra,
natriumhydroxid, diesel, eldningsolja samt hydraul- och smörjoljor. Transporterna av farligt gods sker
på vägar rekommenderade för ändamålet. Farligt gods utgör en mycket liten del av Korstaverkets
totala transportmängd.

4.3.1

Sökt verksamhet

I sökt verksamhet bedöms antalet transporter uppskattningsvis uppgå till 70 tunga transporter till
Korstaverket varje vardagsdygn. Ett utförligare resonemang om antalet transporter kopplat till sökt
verksamhet genomförs i kommande MKB.

4.3.2

Nollalternativ

Nollalternativet bedöms innebära ungefär samma antal transporter som för sökt verksamhet. Det är
fler bränsletransporter som kommer via Blåberget i nollalternativet. Stora mängder obehandlad
flygaska måste transporteras till farligt avfall deponi vilket kan innebära långa transporter t. ex till
Norge.

4.4

HANTERING AV KEMISKA PRODUKTER

Kemiska produkter i större mängder används i rökgasrenings- och vattenreningsprocesserna. De
förvaras i tankar, cisterner eller i cipax-behållare vilka är direkt anslutna till respektive doseringspunkt.
Tankar och cisterner är fasta installationer och är placerade utom- och inomhus. Dosering av
fällningskemikalier alterneras mellan två cipax-behållare som byts ut till en ny när produkten i den ena
behållaren tagit slut. Cisterner inomhus är placerade i slutna utrymmen utformade för ändamålet.
De kemiska produkter i Panna F5 som används i större mängder, dess användningsområden,
förbrukning och lagringsförhållanden framgår i Tabell 3.
Lagring av kemikalier avseende Panna F1 redovisas i Tabell 4.
Förteckning över kemikalier samt produkt-/säkerhetsdatablad finns tillgängligt via det webbaserade
kemikaliedatasystemet iChemistry och uppdateras av kemikalieansvarig inom produktion. Innehållet i
förteckningen följer gällande krav för kemikaliehantering. Flertalet av de kemiska produkterna enligt
Tabell 3 ingår i avfallspannans kemiska reningsprocess och kräver därmed samråd med leverantören
av rökgasreningsanläggning vid processförändringar. Rutinbeskrivning för kemikaliemottagning finns.
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Tabell 3 Årsförbrukning och lagring av kemikalier för F5

KEMIKALIE/
FLYTANDE
BRÄNSLE

Funktion

Genomsnittlig
årsförbrukning
ton (2016-2019)

Ammoniak (25%)

Reduktion av NOx i
rökgaser F5

358

Invallad tank med tak,
påkörnings-skydd,
utomhus

50

Bränd kalk

Reduktion av HCl i
rökgaser F5

486

Cistern inomhus

80

Brunkolskoks

Reduktion av dioxin i
rökgaser F5

35

Cistern utomhus med
skyddande mantel

70

Natriumhydroxid
(50%)

Reduktion av SO2 i
rökgaser F5. Regenerering
av anjonfilter i vattenrening

1155

Cistern inomhus

50

Saltsyra

Regenerering av
katjonfilter i vattenrening
och pH-justering i F5
vattenrening

30

Cistern inomhus

15

Järnklorid

Vattenrening F5

Cistern inomhus

14

Fällningsmedel

Fällningskemikalie för
tungmetaller i vattenrening
F5

Eldningsolja 1

Bränsle till stödbrännare i
F5

Eldningsolja 1

Bränsle till
nöddieselgenerator i F5

40
8

2731

Lagringsförhållande

Cipax invallat
inomhus
Dubbelmantlad tank
utomhus,
påkörningsskydd
Invallad tank med tak,
påkörningsskydd,
utomhus

Max lagringskapacitet
m3

2

67

5

Tabell 4 Lagring av kemikalier för F1

KEMIKALIE/

Funktion

FLYTANDE
BRÄNSLE

Lagringsförhållande

Max lagringskapacitet
m3

Reduktion av NOx i
rökgaser F1

Släckt kalk

Reduktion av HCl/SO2) i
F1

40

Aktivt kol

Reduktion av
dioxiner/kvicksilver F1

40

Dolomit

Tillsätts till pannan,
förbränningen sker i en
sandbädd

40

Eldningsolja 1

Bränsle till startbrännare i
F1

30

4.4.1

Invallad tank med tak,
påkörnings-skydd,
utomhus

502

Ammoniak (25%)

Sökt verksamhet

Vid sökt verksamhet kommer förbrukningen av de kemikalier som används för anläggning F5 att öka
och förbrukningen av de kemikalier som används för anläggning F1 att upphöra. Detta kommer att
beskrivas mer utförligt i MKB:n

1
2

Årsförbrukning av bränsle både till stödbrännare och nöddieselgenerator.
Samma tank som för F5.
15

4.4.2

Nollalternativ

Nollalternativet medför en något högre förbrukning av kemikalier till panna F5 än sökt verksamhet.
Även kemikalieförbrukningen vid nollalternativet kommer att beskrivas mer utförligt i MKB:n.

4.5

RESTPRODUKTER

Vid rökgasreningen i anläggningen F5 avskiljs flygaska. Flygaskan blandas med slam från
slamförtjockaren i vattenreningen och behandlas och avvattnas i en särskild asktvätt så att den
stabiliseras. Den tvättade flygaskan bedöms som stabilt icke-reaktivt farligt avfall och kan deponeras
på en ”icke farligt avfall” deponi/deponicell på Blåbergets deponi.
Obehandlad flygaska som inte behandlats i asktvätten transporteras till en anläggning som har
tillstånd att ta emot farligt avfall. Det är endast en liten del av flygaskan som inte tvättas. Orsaken till
att askan inte tvättas kan vara driftstörningar eller revisionsstopp på anläggningen. Den obehandlade
flygaskan består till stor del av sand som uppkommer vid sandblästring av pannan vid revisionsstopp.
Den största mängden restprodukter från verksamheten består av bottenaska/slagg. Genom rutiner för
kontroll av inkommande avfall och en kunddialog minskar risken för felsorterat avfall som kan ge
upphov till slagg. Slaggen efterbehandlas på Blåberget där även metaller sorteras ut. Från och med
2017 används slaggruset (bottenaska/slagg efter återvinning av metaller) som konstruktionsmaterial
vid sluttäckningen av deponin på Blåberget. Mängd restprodukter anges i Tabell 5.
Tabell 5 Mängden restprodukter från rökgasrening i F5 från åren 2016–2019.

2019

2018

2017

2016

Tvättad flygaska

3 548

3 359

3 286

3 484

Obehandlad flygaska

271

205

133

129

Bottenaska/slagg

28
180

26
011

27
992

27
004

RESTPRODUKTER F5
Mängder i ton

När panna F1 är i drift så avskiljs flygaska och bottenaska från pannan. Flygaskan är klassad som
farligt avfall och måste transporteras till deponi med tillstånd att ta emot farligt avfall. Bottenaskan
kan transporteras till Blåbergets deponi. Vid en förbränning av 51 000 ton avfallsbränsle i pannan
uppkommer ca 3 700 ton flygaska och 3 300 ton bottenaska/sand.

4.5.1

Sökt verksamhet

Vid sökt verksamhet beräknas mängden restprodukter bli ca 43 000 ton Bottenaska/slagg 5 400 ton
tvättad flygaska och 200 ton obehandlad flygaska. Se vidare avsnitt 6.8.

4.5.2

Nollalternativ

Vid nollalternativet beräknas mängden restprodukter bli ca 34 500 ton bottenaska/slagg, 3 300 ton
bottenaska/sand, 4 300 ton tvättad flygaska och 3 900 ton obehandlad flygaska.
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4.6

UTSLÄPP TILL LUFT

Från avfallspannorna sker utsläpp av koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, svaveldioxid, stoft, saltsyra,
ammoniak dioxiner och metaller till luft. Utsläppshalterna regleras dels i anläggningens miljötillstånd i
förordningen om avfallsförbränning (2013:253) och i BAT-slutsatserna för avfallsförbränning (WI) som
offentliggjordes den 3 december 2019 i Europeiska unionens officiella tidning. BAT-slutsatser med
utsläppsvärden (BAT-AEL) måste följas senast fyra år efter att slutsatserna offentliggjorts. För WI
innebär det att slutsatserna ska följas senast den 3 december 2023. BAT-AEL anges i ett intervall där
den nedre nivån i intervallet indikerar vad de bästa verksamheterna i branschen klarar av och den
övre nivån är högsta tillåtna utsläpp vid normal drift.
I Tabell 6 redovisas utsläpp från panna F5 från år 2018 jämfört med krav i miljötillstånd, förordningar
och kommande krav på utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik.
Tabell 6 Utsläpp från panna F5 2018 jämfört med krav i miljötillstånd, förordningar och kommande krav på utsläppsnivåer som
motsvarar bästa tillgängliga teknik. Utsläppen är redovisade som mg/m³ ntg vid 11% O 2 om inget annat anges. Från 2018
redovisas både uppmätta värden och validerade värden.

UTSLÄPP
TILL LUFT, F5

2018

Villkor

Förordning
2013:2533

BATAEL

Kväveoxider

Årsmedel 27
Validerat 21

100 (som riktvärde
o månadsmedel)

200 (Dygnsmedel)

50–150 (Dygnsmedel)

Saltsyra

Årsmedel 0,16
Validerat 0,1

10 (Dygnsmedel)

2–8 Dygnsmedel

Stoft

Årsmedel 0,2
Validerat 0,1

10 (Dygnsmedel)

2–5 Dygnsmedel

Ammoniak

3,4 mg/m³ ntg

10 mg/m³ ntg
(riktvärde vid
besiktning)

Kvicksilver µg/m³ ntg
vid 11 % O2

0,58 resp 3,3

30 (riktvärde vid
besiktning)

Svaveldioxid

2–10 Dygnsmedel

50 (provtagning)

5–20 Dygnsmedel eller
korttidsprovtagning 1-10
Långtidsprovtagning

Årsmedel 2,2
Validerat 1,7

50 (Dygnsmedel)

5–40 (dygnsmedel)

Totalt organiskt kol

Årsmedel 0,7
Validerat 0,5

10 Dygnsmedel

TVOC 3–10

Flourväte

0,02 resp 0,002

1 (Medel
provtagning)

<1 Dygnsmedel eller
provtagning

Kadmium + Tallium

0,0005 resp
0,00018

0,05 (Provtagning)

0,005–0,02 (provtagning)

Övriga metaller
(Sb+As+Pb+Cr+Co+C
u+Mn+Ni+V)

0,041 resp
0,0096

0,5 Provtagning)

0,01–0,3 (provtagning)

Dioxiner och furaner
ng /m³ ntg vid 11 % O2

0,00506 resp
0,000767

0,1 (provtagning)

0,01–0,06 korttidsprovtagning
0,01–0,08 långtidsprovtagning

Kolmonoxid

Årsmedel 2,9
Validerat 2,6

50 (Dygnsmedel)

10–50 Dygnsmedel

3

Utsläppsgränserna i Förordning 2013:253 som kontrolleras med kontinuerlig mätutrustning är validerade för
mätosäkerhet vilket innebär att uppmätta halter multipliceras med en faktor som varierar mellan 0,9 och 0,6
beroende på vilken parameter som avses.
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Panna F1 har inte varit i drift de senaste åren men utsläppssiffror från år 2012 redovisas i Tabell 7.
Tabell 7 Utsläpp från panna F1 2012 jämfört med krav i miljötillstånd, förordningar och kommande krav på utsläppsnivåer som
motsvarar bästa tillgängliga teknik. Utsläppen är redovisade som mg/m³ ntg vid 11% O 2 om inget annat anges. Utsläppssiffrorna
från 2012 redovisas både som uppmätta värden och som validerade värden.

UTSLÄPP
TILL LUFT, F1

2012

Kväveoxider

Villkor

Förordning
2013:2534

BATAEL

Årsmedel 130
Validerat 104

200 (Dygnsmedel)

50–150 (Dygnsmedel)

Saltsyra

Årsmedel 10,5
Validerat 6,3

10 (Dygnsmedel)

2–8 Dygnsmedel

Stoft

Årsmedel <1

10 (Dygnsmedel)

2–5 Dygnsmedel

Validerat <1

Ammoniak

2,5 mg/m³ ntg

10 mg/m³ ntg
(riktvärde vid
besiktning)

Kvicksilver µg/m³ ntg
vid 11 % O2

0,5 resp 0,2

30 (riktvärde vid
besiktning)

Svaveldioxid

2–10 Dygnsmedel

50 (provtagning)

5–20 Dygnsmedel eller
korttidsprovtagning 1-10
Långtidsprovtagning

Årsmedel 2,2
Validerat 1,7

50 (Dygnsmedel)

5–40 (dygnsmedel)

Totalt organiskt kol

Årsmedel 0,5
Validerat 0,3

10 Dygnsmedel

TVOC 3–10

Flourväte

0,027 resp 0,1

1 (Medel
provtagning)

<1 Dygnsmedel eller
provtagning

Kadmium + Tallium

0,0007 resp
0,001

0,05 (Provtagning)

0,005–0,02 (provtagning)

Övriga metaller
(Sb+As+Pb+Cr+Co+C
u+Mn+Ni+V)

0,0667 resp
0,010

0,5 Provtagning)

0,01–0,3 (provtagning)

Dioxiner och furaner
ng /m³ ntg vid 11 %
O2

0,0683 resp
0,006

0,1 (provtagning)

0,01–0,06
korttidsprovtagning 0,010,08 långtidsprovtagning

Kolmonoxid

Årsmedel 8,5
Validerat 7,8

50 (Dygnsmedel)

10–50 Dygnsmedel

4.6.1

Sökt verksamhet

Som framgår av Tabell 6 så ligger utsläppen från panna F5 på den nedre nivån i intervallet i BATslutsatserna för de flesta parametrarna vilket visar att anläggningen uppfyller kraven på bästa
tillgängliga teknik när det gäller utsläpp till luft. Jämför man utsläppsvärdena för kväveoxider i Tabell 6
och Tabell 7 syns det att Panna F5 släpper ut betydligt mindre kväveoxider än panna F1. Sökt
verksamhet kommer att släppa ut mindre kväveoxider till luft än nollalternativet.

4

Utsläppsgränserna i Förordning 2013:253 som kontrolleras med kontinuerlig mätutrustning är validerade för
mätosäkerhet vilket innebär att uppmätta halter multipliceras med en faktor som varierar mellan 0,9 och 0,6
beroende på vilken parameter som avses.
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4.6.2

Nollalternativ

Vid nollalternativet är de flesta luftutsläppen i samma storleksordning som ansökt alternativ förutom
kväveoxider och saltsyra där utsläppen är högre vid nollalternativet. I MKB:n kommer även utsläppta
mängder av luftutsläppen att redovisas både för ansökt alternativ och nollalternativ.

4.7

UTSLÄPP TILL VATTEN

Vattenledningar från Korstaverket har tre utsläppspunkter i recipient (Se Figur 6);
•

•
•

Utsläppspunkt för processavloppsledning från anläggning F5 sker i vattenförekomsten Draget.
Det pågår en diskussion om utsläppspunktens placering då den kan behöva flyttas eftersom
en annan verksamhetsutövare planerar att utöka sitt verksamhetsområde. Anmälan om flytt av
utsläppspunkt kommer troligen att skickas in till länsstyrelsen under våren 2020.
Utsläppspunkt för dagvatten från östra sidan av F5 samt avloppsvatten från H3 sker i
vattenförekomsten Alnösundet.
Utsläppspunkt för dagvatten från västra sidan av F5 och rangeringsområdet sker i
vattenförekomsten Alnösundet

Processavloppsvatten från anläggning F5 renas innan det leds till utgående processavloppsledning
och vidare till recipient. Utsläpp och vilka krav som gäller för utsläppet av processavloppsvatten
beskrivs utförligare nedan.
Dagvatten från västra sidan av F5 mot bergsskärningen och rangersområdet leds via kulvert och diken
till dagvattendamm vid infarten till Korstaverket. Vattnet leds sedan vidare till Alnösundet.
Dagvattenhanteringen kommer inte att förändras med sökt verksamhet.

Figur 5 Karta över Korstaverkets dagvatten- och processavloppsledningar. Kartan illustrerar utsläppspunkter i recipient.
Anläggning F5 som avser sökt verksamhet illustreras i rödmarkerat område.
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4.7.1

Processvattenutsläpp F5

Tillåtna utsläppshalter i utgående processvatten regleras dels i anläggningens miljötillstånd i
förordningen om avfallsförbränning (2013:253) och i BAT-slutsatserna för avfallsförbränning (WI).
Utsläpp från panna F5 2018 jämfört med krav i miljötillstånd, förordningar och kommande krav på
utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik redovisas i Tabell 8.
Tabell 8 Utsläpp från panna F5 åren 2016–2018 jämfört med krav i miljötillstånd, förordningar och kommande krav på
utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik.

UTSLÄPP
TILL VATTEN

Medel 2016–
2018

Villkor

Förordning
2013:253

BATAEL

Totalt suspenderat
material

1 mg/l

10 mg/l i 95 % av
stickproverna

30 mg/l i 95 % av
stickproverna eller
45 mg/l i samtliga
stickprov

10–30 mg/l

Kvicksilver

0,1 µg/l

10 µg/l

30 µg/l

1–10 µg/l

Kadmium

6,6 µg/l

10 µg/l

50 µg/l

5–30 µg/l

Arsenik

4,7 µg/l

50 µg/l

150 µg/l

10–50 µg/l

Bly

2,2 µg/l

50 µg/l

200 µg/l

20–60 µg/l

Krom

9,4 µg/l

50 µg/l

500 µg/l

10–100 µg/l

Koppar

4,6 µg/l

300 µg/l

500 µg/l

30–150 µg/l

Nickel

4,2 µg/l

100 µg/l

500 µg/l

30–150 µg/l

Zink

23,5 µg/l

600 µg/l

1 500 µg/l

10–500 µg/l

Dioxiner och
furaner

0,005 ng/l

0,3 ng/l

0,01–0,05 ng/l

Tallium

6,9 µg/l

50 µg/l

5–30 µg/l

Antimon

20–900 µg/l

Totalt organiskt
kol

15–40 mg/l

Det framgår av Tabell 8 att panna F5 har en vattenrening som mycket väl uppfyller kraven på bästa
tillgängliga teknik. För de flesta parametrar är utsläppsnivåerna till och med bättre än vad de bästa
verksamheterna i branschen klarar av.

4.7.2

Sökt verksamhet

Vid sökt verksamhet kommer mängden processavloppsvatten att öka men utsläppshalterna bedöms
ligga kvar på samma nivå som idag i och med att vattenreningen anpassas för att kunna ta emot en
större mängd processavloppsvatten.

4.7.3

Nollalternativ

I nollalternativet beräknas vattenutsläppen från förbränning av 209 000 ton avfallsbränslen i panna F5.
Från panna F1 uppstår det inget processavloppsvatten då pannan är försedd med en torr
rökgasrening.
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5

MILJÖNS KÄNSLIGHET I OMRÅDEN SOM KAN
ANTAS BLI PÅVERKADE

5.1

SKYDDADE OMRÅDEN/ARTER

5.1.1

Skyddade områden

Det finns inga skyddade områden i direkt anslutning till sökt verksamhet. Däremot är Alnösundet av
riksintresse för yrkesfisket gällande lax och sik. Inom 10 km från Korstaverket finns fem naturreservat,
varav tre också är s.k. Natura 2000-områden. Närmaste Natura 2000-område är Smedsgården på
Alnön som är beläget ca 4,5 km öster om Korstaverket.
Sökt verksamhet bedöms inte påverka yrkesfisket eller något Natura 2000-område.

5.1.2

Naturvärden

Det finns inga skyddade naturvärden i anslutning till sökt verksamhet. Ca 100 meter väster om panna
F5 ligger Korsta-bäcken-berget som av Länsstyrelsen i Västernorrland bedömts som naturvårdsobjekt
med högt naturvärde.

5.1.3

Skyddade arter

Det finns inga identifierade rödlistade arter inom verksamhetsområdet enligt utsök i Artportalen från
ArtDatabanken.

5.2

NÄRBOENDE

Närmaste bostäder finns i Korsta by respektive Granli/Petersvik och är belägna 200–300 meter från
verksamhetsområdet. Med hänvisning till den fördjupade översiktsplanen ska byggnader i
Granli/Petersvik flyttas eller rivas till följd av planerad logistikpark. Detta område är därför inte aktuellt i
detta ärende. Sökt verksamhet berör därav Korsta by, som ligger ca 200 meter från
verksamhetsområdet. Korstaverkets läge i förhållande till närboende (Korsta by) markeras på
kartbilden Figur 7.
Korsta by är ett par mindre byar som har gått samman och fått samlingsnamnet Korsta by.
Bebyggelsen i området utgörs i huvudsak av traditionell blandad jordbruksbebyggelse som ligger på
en mindre åsformation omgiven av ängs och åkermarker i sluttningarna mellan de omgivande
skogshöjderna.

Korstaverket
Figur 6 Närboende i Korsta by i förhållande till Korstaverket.
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5.3

KULTURMILJÖ

Sydväst om avfallspanna F5, finns ett fornminne vilket är en rund stensättning 6 m i diameter och 0,3
m hög. I närheten av denna finns en kulturhistorisk lämning i form av en husgrund. Lämningarna har
Riksantikvarieämbetets nummer Skön 62:1 och Skön 62:2. Uppe på berget söder om Korstaverket
finns två fornminnen, en bronsåldersgrav och en järnåldersgrav. Fornlämningarna har
Riksantikvarieämbetets nummer Skön 63:1 och Skön 64:1. I Figur 8 visas dessa i förhållande till F5.

Figur 7 Identifierade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet.

Baserat på identifierade fornlämningars avstånd till F5 bedöms dessa inte påverkas av sökt ändring.

5.4

LANDSKAPSBILD

Korstaverket ligger inom ett redan etablerat industriområde. Sökt verksamhet innebär en utbyggnad av
befintlig flygasktvätt. Den planerade ändringen bedöms inte påverka landskapsbilden då ändringen
sker i anslutning till befintlig byggnad F5 samt befintlig flygasktvätt.

5.5

MILJÖKVALITETSNORMER

5.5.1

Luft

Miljökvalitetsnormerna (MKN) för halter i utomhusluft gäller i hela landet. Det finns MKN för
kvävedioxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), koloxid, bensen och ozon. Den sökta ändringen
kommer i förhållande till nollalternativet att medföra en minskning av utsläppen av kvävedioxid och
saltsyra medan övriga parametrar bedöms bli relativt oförändrade.
Till följd av att miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid överskreds vid Köpmangatan för
partiklar mellan år 2011 och 2013 har Sundsvalls kommun tagit fram ett åtgärdsprogram för bättre
luftkvalitet i Sundsvalls centrum. Programmet fastställdes av kommunfullmäktige 2014-09-29.
Miljökvalitetsnormerna har inte överskridits under 2014–2017. Sedan E4:an drogs utanför centrum
med en ny bro överskrids inte längre miljökvalitetsnormerna i centrala Sundsvall.
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5.5.2

Vatten

Södra delen av Alnösundet som är en del av Sundsvallsbukten är Korstaverkets recipient för
dagvattensystemet och processavloppsvatten. Utsläppspunkterna mynnar i två olika
vattenförekomster, Alnösundet respektive Draget. Miljökvalitetsnormer för dessa visas i Tabell 9.
Tabell 9 Statusklassning, Förvaltningscykel 3 (2017-2021) avseende ekologisk- och kemisk status samt tillkomst för sökt
verksamhets recipienter Alnösundet samt Draget. Källa:VISS

1 Alnösundet

2 Draget

SE622500-172430

SE622126-172430

Ekologisk status

Måttlig

Måttlig

God ekologisk status 2027

Kemisk status

Uppnår ej god*5

Uppnår ej god*

God kemisk ytvattenstatus

Tillkomst

Naturlig

Naturlig

Statusklassning

Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status
1 & 2: Baserat på växtplankton: Statusen har bedömts till måttlig och stärks utifrån bedömningen av
hydromorfologi. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet, morfologiskt tillstånd och
hydrografiska villkor bedömdes till dålig status. Detta innebär att påverkan anses vara så kraftig att
man kan utesluta att biologin är god. Bottenfaunans populationsstorlek och reproduktion har med all
säkerhet påverkats genom försämrade spridningsmöjligheter, och växtligheten på mjuka bottnar har
med all säkerhet påverkats negativt av den förändrade vågregimen i grundområdet.
Kemisk status
1 & 2: Vattenförekomsterna uppnår ej god kemisk status. Det beror på att gränsvärden för kvicksilver
(Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvatten på grund av
atmosfärisk deposition. I Bottniska vikens kustvatten överskrids också bedömningsgrunden för dioxin.
Tillkomst
1.

2.

Enligt beslut av Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt den 1 juni 2015 ska
vattenförekomster påverkade av hamnverksamhet i förvaltningscykel III inte förklaras som
kraftigt modifierade, utan som naturliga vattenförekomster.
Vattnet klassas som naturligt då det idag inte bedöms vara kraftigt modifierat eller konstgjort.

6

FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER

6.1

ANVÄNDNING AV NATURRESURSER

Verksamheten har en positiv inverkan på resurshushållning via elproduktion genom kraftvärmedrift, via
nyttjande av spillenergi och via energiåtervinning av avfall samt via återvinning av metaller och
material från bottenslagg.

6.2

BULLER

Buller från anläggningen kommer främst från fläktar, hantering av bränslen samt transporter till och
från anläggningen. Momentana ljud kan förekomma vid driftstörning, då säkerhetsventiler på ångsidan
kan öppnas. Den bullerkartläggning som utfördes 2019, av ÅF Ljud och Vibrationer i Örnsköldsvik,

5

Inga vattendrag i Sverige uppnår god kemisk status beroende på luftburna föroreningar
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visar att verksamhetens bidrag till buller hos närboende vid normal drift var maximalt 34 dB(A) vid de
närmaste bostäderna.
Sökt verksamhet bedöms inte märkbart påverka bullernivån. Vid inköp och installering av ny utrustning
anpassas den efter dagens krav och bedöms därför inte påverka bullernivån i negativ riktning.

6.3

DAMNING

Damm uppstår från avfall samt från hantering av restprodukter som aska och slagg. I avsnitt 4.2.1
punkt 5 Hantering av restprodukter beskrivs detta mer ingående.
Sökt verksamhet bedöms inte medföra någon ytterligare damning som skulle vara miljö- eller
hälsoskadligt.

6.4

LUFT

Panna F5 har en effektivare rökgasrening än panna F1 vilket innebär att framförallt utsläppen av
kväveoxider kommer att minska vid sökt alternativ i förhållande till nollalternativet. Se 4.6 Utsläpp till
luft.
Utsläpp till luft från transporter har tidigare behandlats i en luftkvalitetsbedömning som utfördes i
samband med ansökan om tillstånd för ombyggnad och drift av kraftvärmeverk samt uppförande och
drift av biogasanläggning (Profu 2011-06-20). Slutsatsen blev att någon betydande påverkan av
luftkvaliteten bedöms inte ske genom Korstaverkets transporter. De utsläppta mängderna av
föroreningar är små och Korstaverkets andel av den totala trafiken på de använda vägarna är små.
Förutsättningen för bedömningen var ungefär dubbelt så mycket transporter som vid dagens
nollalternativ.

6.4.1

Miljökvalitetsnormer

Sökt verksamhet innebär ett lägre luftutsläpp av kväveoxider jämfört med nollalternativet. I samband
med ansökan 2007 om ändring av verksamheten till förbränning av högst 260 000 ton avfallsbaserade
bränslen per år utfördes spridningsberäkningar för kväveoxider, svaveldioxid, stoft, kvicksilver och
dioxin. Slutsatsen då, var att Korstaverkets bidrag till halterna av dessa föroreningar i luft är små i
relation till de totala halter som förekommer. Ingen miljökvalitetsnorm bedöms därför heller överskridas
till följd av den sökta verksamheten. Både sökt verksamhets utsläpp till luft och nollalternativets
luftutsläpp är lägre, än vad som var fallet vid ändringsansökan till 260 000 ton avfallsbränsle. Det beror
på att oljepannorna numera endast används som reservpannor som följd av att energisamarbetet med
SCA utökats.

6.5

UTSLÄPP TILL VATTEN

Utsläppet av metaller samt ammonium till recipienten bedöms öka med ca 20 % i förhållande till
nollalternativet. Som skyddsåtgärd kommer vattenreningsanläggningarna dimensioneras för att ta
hand om en större belastning. Vattenreningsanläggningen är mycket effektiv och för de flesta metaller
är utsläppsnivåerna till och med lägre än vad som anses vara bästa möjliga teknik för branschen.
Utsläpp till vatten från nollalternativ och sökt verksamhet kommer att beskrivas mer ingående i MKB:n.

6.5.1

Miljökvalitetsnormer

Bedömningen är att tillkommande verksamheten inte kommer att ge upphov till sådan ökad förorening
eller störning som innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller som har sådan betydelse
att det äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt dess miljökvalitetsnorm.
En utförligare bedömning kommer göras i MKB.
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6.6

LUKT

Lukt kan uppstå vid hantering av avfall. Avfallshanteringen vid Panna F5 sker relativt slutet genom att
avfallet tippas direkt till bunkern. Förbränningsluften till Panna F5 sugs in genom bunkerhallen vilket
innebär att eventuell lukt från avfallet inte läcker ut till omgivningen utan destrueras i förbränningen.
Bränsle för panna F1 lagras i en sluten lada på Korstaverket. En viss lukt kan förekomma från
bränslelagringen vid panna F1.
Rengöringsrutiner finns inom anläggningen. Vid eventuellt spill av animaliska biprodukter saneras det
med desinfektionsmedel som tillhandahålls av kemitekniker.
Det har inte förekommit några klagomål på luktstörningar under de senaste fem åren. Sökt
verksamhet bedöms inte innebära någon olägenhet för närboende och risken för lukt är mindre vid
sökt alternativ än vid nollalternativet.

6.7

NATURMILJÖ

Det finns inga skyddade områden, skyddsvärd naturmiljö samt skyddsvärda arter i direkt anslutning till
F5 och bedöms därför inte påverkas av sökt verksamhet.

6.8

BORTSKAFFANDE OCH ÅTERVINNING AV RESTPRODUKTER

Vid drift av Panna F1 uppkommer en relativt stor mängd flygaska som måste deponeras på någon
deponi som har tillstånd att ta emot farligt avfall. Panna F5 är utrustad med en asktvätt som behandlar
den avskilda flygaskan från elfiltret samt slammet som avskilts i vattenreningen. Den tvättade askan
stabiliseras och kan behandlas som ett icke-reaktivt farligt avfall och deponeras för närvarande i en
deponicell för icke farligt avfall på Blåbergets deponi. Det uppkommer ca 2 % tvättad flygaska per ton
avfall vid drift av panna F5 och vid drift av panna F1 uppkommer det ca 7 % flygaska per ton avfall.
Sökt verksamhet bedöms innebära en minskning av mängden farligt avfall då panna F1 inte är i drift.
Den totala mängden avfall som uppkommer vid Korstaverket blir däremot något högre vid sökt
alternativ. Det beror på att bränslet till Panna F1 är sorterat innan det rivs och kommer till
Korstaverket. Det som sorteras bort blir ett avfall vid en annan anläggning.
Det bränsle som används vid panna F5 är osorterat och innehåller även metalldelar. Slaggen som
avskiljs efter förbränningen sorteras på Blåberget och där återvinns metaller. Slaggruset som återstår
efter att metallerna sorteras bort används som konstruktionsmaterial vid Blåbergets deponi.

6.9

VERKSAMHETENS KLIMATPÅVERKAN

Verksamhetens klimatpåverkan består i huvudsak av utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen i
rökgaser, som påverkar luft, mark och vatten. Övriga betydande negativa miljöaspekter för
verksamheten är utsläpp till vatten, resursanvändning via elförbrukning samt den inverkan transporter
har på luft, vatten, mark och resurser samt eventuell oro hos närboende.
Företagets verksamhet medför dock en tydlig klimatnytta. Företaget har låtit Profu ta fram ett
klimatbokslut som tar hänsyn till både direkta och indirekta utsläpp. Bokslutet bygger på ett
konsekvensperspektiv, vilket innebär att man jämför med alternativet att verksamheten inte skulle
finnas. Om verksamheten inte skulle finnas så tar man hänsyn till alternativ uppvärmning av
fastigheter i Sundsvall, förändrad elproduktion och användning, alternativ avfallsbehandling m.m. För
2019 medförde företagets verksamhet minskade klimatutsläpp motsvarande ca 140 000 ton CO2.
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6.10 SÅRBARHET FÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR
En stigande havsnivå beräknas vara en av de allvarligaste globala konsekvenserna av ett varmare
klimat. Den snabba landhöjningen i Sundsvall kompenserar tillsvidare havets nivåhöjning, vilket
innebär att effekterna inte beräknas bli så allvarliga i Sundsvall som man ser det globalt6. Sökt
verksamhet bedöms inte innebära några ökade risker kopplat till höjd havsnivå baserat på Sundsvalls
lokalisering samt Korstaverkets lokalisering ca 15 meter över havsnivån.
Ökad temperatur medför en ökad nederbörd med ökad risk för skyfall, vilket i sin tur kan medföra stora
lokala översvämningar. Korstaverket har ett idag ett fungerande dagvattennät som har byggts i olika
etapper. Inom kommunens klimatanpassningsarbete kommer en utredning att göras för att undersöka
hur anläggningen klarar 100-årsregn och 500-årsregn
Sökt verksamhet bedöms inte påverka sårbarheten för klimatförändringar.

6.11 SÅRBARHET FÖR YTTRE HÄNDELSER
Sökt verksamhet bedöms inte bidra med någon ytterligare sårbarhet för yttre händelser jämfört med
nollalternativet. Anläggningen ligger i ett etablerat industriområde samt har erforderligt skalskydd samt
att anläggningen är bemannad dygnet runt.

6.12 RISK OCH SÄKERHET
6.12.1 Risk
Marken kan förorenas vid läckage av olja eller kemikalier. Risken föreligger i första hand i samband
med transport av bränslen, kemikalier restprodukter. Olyckor med fordon kan inträffa längs de vägar
som beskrivs i avsnitt 4.3 Logistik som används vid transport till och från verksamheten.

6.12.2 Säkerhet
Se avsnitt 6.11 Sårbarhet för yttre händelser ovan. Sökt verksamhet med redovisade skyddsåtgärder
avsnitt 7 nedan, bedöms inte försvåra verksamhetens möjlighet till att uppnå en säker plats.

7

SKYDDSÅTGÄRDER

För att säkra verksamheten finns rutiner, egenkontrollprogram och annan dokumentation.
Framarbetade rutiner finns för nödläge, nödlägesberedskap och avvikelsehantering.
Det finns rutiner vid läckage av kemikalier som riskerar nå dagvattensystemet i Korstaverkets
insatsplan.
Sökt verksamhet innebär en ökad kemikaliehantering på anläggning F5. Tillkommande
kemikalietankar kommer att placeras inomhus/invallat.
Tillkommande utrustning dimensioneras så att gällande bullerkrav innehålls.

6

https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2019/08/Klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringar.pdf Hämtad 2020-02-03
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8

UTREDNINGAR

Inför upprättandet av tidigare tillståndsansökningar och detaljplaner avseende Korstaverket har ett
flertal utredningar gjorts. Följande utredningarna bedöms kunna utgöra underlag även för kommande
tillståndsansökan och kommer att redovisas i MKB:n:
•
•

•

8.1.1
•
•
•

9

PM-Trafik och Transporter, Bilaga till detaljplanehandling Korstaverket, biobränslepanna och
biogaskombinat vid Sundsvall Energi AB WSP rev 2012-04-15
Luftkvalitetsaspekter för biobränsleeldning vid Korstaverket, Bilaga till MKB vid ansökan om
tillstånd för ombyggnad och drift av kraftvärmeverk samt uppförande och drift av
biogasanläggning. Profu 2011-06-20
Spridningsberäkning utsläpp till luft. Jones och Häggkvist SMHI 2006

Tillkommande utredningar
Miljöriskanalys
Utredning påverkan på MKN vatten
Statusrapport

FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN

Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås avgränsas till att endast beskriva förändringar i panna F5 med
tillhörande reningsanläggningar samt avveckling av F1.
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10 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB
Nedanstående är ett förslag till innehållsförteckning i kommande MKB (Tabell 11). Dispositionen kan
komma att ändras under arbetets gång.
Tabell 10 Förslag till innehållsförteckning i kommande MKB

Kapitel

Innehåll
Icke-teknisk sammanfattning

1.

Inledning
1.1 Administrativa uppgifter
1.2 Bakgrund till ansökan
1.4 Samråd och betydande miljöpåverkan

2.

Metod för miljökonsekvensbeskrivning
2.1 Avgränsning
2.2 Bedömningsgrunder

3.

Den ansökta åtgärden
3.1 Den ansökta åtgärden/utformning
3.2 Nollalternativ

4.

Övergripande områdesbeskrivning
4.1 Planförhållanden

5.

Underlag för bedömning
5.1 Miljömål
5.2 Miljöprogram för Sundsvalls kommun
5.3 Miljökvalitetsnormer för ytvatten och luft

6.

Konsekvensbedömning
6.1 Pågående markanvändning
6.2 Damning
6.3 Utsläpp till vatten
6.4.1 MKN
6.5 Utsläpp till luft
6.6.1 MKN
6.7 Lukt
6.8 Transporter
6.9 Kemiska produkter
6.10 Buller
6.11 Avfall
6.12 Energi
6.13 Sårbarhet för yttre händelser
6.14 Risk och säkerhet

7.

Hållbar utveckling

8.

Samlad bedömning

9.

Litteraturförteckning

10.

Redovisning av medlemmarnas sakkunskap
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VI ÄR WSP
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med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 43 600
medarbetare på 550 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 100
medarbetare. www.wsp.com

WSP Sverige AB
Sjögatan 13
Sundsvall
Besök: Sjögatan 13
T: +46 10 722 50 00
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

29

