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1

Administrativa uppgifter

Sökande
Verksamhetsutövare:
Adress:
Telefon:
Telefax:
Besöksadress:
Organisationsnummer:
Kontaktperson:
E-post:
Plats
Platsnamn:
Platsnummer:
Kommun:
Besöksadress:
Fastighetsbeteckning:
Fastighetsägare:
Rikets näts koordinater:

1.1

Kils Energi AB
Box 88, 665 23 Kil
0554-19 100
0554-19 195
Värmevägen 5
556221-4113
Leif Östlind, VD
leif.ostlind@kils-energi.se

Lersätters värmeverk
1715-133
Kil
Lersätters industriområde
Lersätter 1:428
Kils Energi AB
X=598670
Y=484450

Ansökan avser

Kils Energi AB bedriver idag sin verksamhet genom ett tillstånd som lämnades av Mark och
Miljödomstolen i Vänersborg 2012-11-07 M6904-11, M6904-11 2015-12-03 samt ändringstillstånd
2017-10-25 M 1688-16.
Kils Energi AB önskar nu ansöka om nytt miljötillstånd för att kunna ändra bränslemixen in i
pannan. Idag begränsas bränslemixen till att innehålla maximalt 40 % farligt avfall i form av
impregnerat trä. Bolaget avser med denna ansökan att kunna elda upp till 100 % farligt avfall i form
av impregnerat trä.
Den totala mängden farligt avfall som kan lagras avses ökas från idag 10 000 ton till 20 000 ton/år.
Lagringen av returträ avses inte påverkas mot gällande tillstånd som idag är 20 000 ton.
Detta dokument är ett underlag för samråd avseende ett nytt miljötillstånd för verksamheten vid
Lersätters värmeverk.
Tillståndet kommer sökas för verksamhetskod 90.181-i, avfallsförbränning av farligt avfall enligt 6§
i kapitel 29 i Miljöprövnings förordningen (SFS 2013:251) i tillägg till verksamhetskoder i befintligt
tillstånd 90.180-i, 90.210-i,90.220B; 90.30B; 90.40C; 90.70B; 90.110C.
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Yrkanden
Kils Energi AB, yrkar om:
• att få använda upp till 20 000 ton/år impregnerat trä (100 %) som bränsle förutom idag
gällande miljötillstånd för bränslemix.
• att anlägga elproduktion för maximalt 500 kW via containerlösning med sk OCR teknik
• att anlägga rökgaskondensering
• att anläggningen skall bedrivas som samförbränningsanläggning enl SFS 2013:253vid en
bränslemix på maximalt 40% farligt avfall
• att anläggningen skall bedrivas som avfallsförbränningsanläggning enligt SFS 2013:253 vid en
bränslemix överskridande 40% farligt avfall.
• att gällande miljötillstånd i övrigt skall gälla i tillämpliga delar
• att kyla bort viss överskottsenergi sommartid till förmån för elproduktion
• att under prövotid vid nytt tillstånd klargöra att anläggningen klarar gällande utsläppskrav till
luft vid eldande av 100% impregnerat trä vid samförbränning enligt SFS 2013:253 vad gäller
uppehållstid.

2

Bakgrund

Kils Energi AB är ett helägt kommunalt bolag under Samhällsnytta i Kil AB. Verkställande
direktören har huvudansvar för verksamheten, driftchef med tillhörande driftgrupp har ansvaret
för att säkra driften av anläggningen.
Bolaget är inte certifierade enligt ISO 9 000 eller ISO 14 000 men har byggt upp ett eget
ledningssystem där alla rutiner, instruktioner och blanketter finns för att tillse att verksamheten
bedrivs säker för människa och miljö samt för att tillse att inget villkor i verksamhetens tillstånd
överskrids. För anläggningen finns ett egenkontrollprogram.
Kils Energi AB driver fyra anläggningar för produktion av fjärrvärme. Lersätters värmeverk,
Dallidens panncentral, Karlslunds panncentral och Kilslunds panncentral (endast oljepannereserv)
förser Kils centrala delar med värme. Från panncentralerna distribueras energin via ett
kulvertsystem. Idag är ca 630 fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet. Bränslet som används för att
producera fjärrvärmen i Kil är krossat träavfall från returträ och impregnerat trä, pellets, olja samt
en liten del biogas från Lersätters sluttäckta deponi.
Lersätters värmeverk ingår i det kulvertsystem som förser Kils centrala delar med fjärrvärme.
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Bilden nedan visar kulvertnätet i Kils tätort.

Sida 5 av 14

Samrådshandling – Kils Energi AB
Nytt miljötillstånd för Lersätters värmeverk
2019-05-03

3

Beskrivning av verksamheten

Lersätters värmeverk består av en samförbränningsanläggning av typen BFB, bubblande fluidiserad
bädd, på 9 MW och därtill tillhörande utrustningar i form av bränsletransportörer,
asktransportörer, kemikaliesilos, sandsilo samt en asfalterad markyta på 14 500 m2 för mottagning,
mellanlagring, sortering samt beredning av bränsle.
I anläggningen ingår också en oljepanna på 6 MW. Den olja som används är EO 1. Till anläggningen
hör också en hetvattenackumulator på 1200 m3 för utjämning av effektuttaget till fjärrvärmenätet.
Under år 2018 producerade anläggningen 42652 MWh. Till detta användes 15411 ton träavfall
varav 6017 ton utgjordes av impregnerat trä samt 144 ton kreosotimpregnerad flis.. Start och
stödbränsle uppgick till 498 ton träpellets samt 97,2 m3 olja.

3.1

Lokalisering och omgivningsbeskrivning

Anläggningen ligger i Kils kommun, Värmlands län cirka 2 km nordväst om Kils centrum, strax
utanför Lersätter industriområde. Området begränsas av järnvägen Stockholm-Oslo i norr och av
Skårebolsvägen i söder. Närmast belägna bostadsfastighet är Lersätter 1:33 samt 1:36.
Boningshuset på Lersätter 1:33 ligger cirka 200 meter från anläggningen. Avståndet till större
bostadsområde är cirka 800 m. Väster om området passerar Skårebolsbäcken som mynnar ut i
Norsälven. Tillfartsvägen till avfallshanteringsområdet går via Lersätters industriområde.
Lersätters värmeverk ligger inom ett inhägnat avfallshanteringsområde där Kils Avfallshantering
AB: s återvinningscentral och deponi ligger. Avfallshanteringsområdet togs i drift under 1950-talet
och deponeringsverksamhet mm har skett sedan dess.
Omgivande mark består av skog utgörande gran och lövträd som bl.a. lind, asp och rönn.
Vegetationen är tät och ger ett väl fungerande insynsskydd. Dessutom finns en anlagd jordvall som
omger delar av området och som förstärker skyddet mot insyn. Det finns ingen större vattentäkt i
närheten. Det finns heller inga kända fornlämningar eller andra kulturella värden i närheten av
området.
Området ingår i översiktsplanen för Kils kommun och benämns där som övrig mark.
Avfallshanteringsområdet omfattas inte av några detaljplaner, områdesbestämmelser eller
förordnanden.
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Karta över Kils tätort med Lersätters värmeverk
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3.2

Översiktsbild

Översiktbild över Lersätters värmeverk och avfallshanteringsområde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3.3

Fordonsvåg
Yta för mellanlagring och krossning och beredning av bränsle
Skraplager
Pannhus
Ackumulatortank för varmvatten till fjärrvärmenätet
Återvinningscentral (Kils Avfallshantering AB)
Gammalt och nytt deponiområde (Kils Avfallshantering AB)
Vassbäddar (Kils Avfallshantering AB)
Våtmark (Kils Avfallshantering AB)
Bemanning

Anläggningen är bemannad vardag mellan 07:00 och 16:00 av minst en driftpersonal. All
driftpersonal på plats tilldelas dagligen arbetsuppgifter enligt sitt ansvarsområde. Värmeverket
ligger inom Lersätters industriområde. Verksamhetens område är inhägnat och försett med grind
och lås. När området är obemannat hålls grindarna låsta, vissa bränsleleverantörer har genom
automatiserad grind tillgång till området samt tillgång till fordonsvågen för att kunna leverera
bränsle utanför ordinarie öppettider.
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Kvällar, nätter och helger har en person beredskap i hemmet med en inställelsetid på 30 minuter
vid en eventuell driftstörning. Vid beredskap används en laptop vilket tillåter att anläggningen styrs
externt. Under högsäsong, oktober till mars, har beredskapspersonal hjälp av bakberedskap.
Extern företag är kontrakterat för mekaniska arbeten på kvällar och helger.
Vid den ändring som avses med ansökan kommer bemanning av anläggningen att utredas för att
säkerställa att framförallt halvtimmesmedelvärden kan uppfyllas vid drift som avfallsförbrännare.
3.4

Bränslehantering

Bränslet kommer med lastbil och vägs in på en fordonsvåg, som finns vid Kils Avfallshanterings
återvinningscentral. Efter invägning kontrolleras bränslet innan det mellanlagras på en asfalterad
yta i separata högar. Om bränslet utgörs av avfall som klassas som farligt avfall sker även kontroll
av dokument för transport av farligt avfall. Farligt avfall förvaras skilt från icke farligt avfall.
Det okrossade träavfallet bereds på den asfalterade ytan av en kontrakterad entreprenör. Avfallet
krossas och magnetiskt material frånskiljs. Därefter läggs flisen i limpor av lämplig storlek.
Impregnerad flis täcks med plast efter krossning.
Bränslet som är berett blandas idag till en mix med 60 % returträ och 40% impregnerat trä.
Bränslet körs in i ett skraplager med hjälp av en hjullastare som är försedd med våg. All data från
fordonsvåg och hjullastarvåg lagras och stäms av månadsvis.
3.5

Förbränning

När bränslet körts in i skraplagret transporteras det via rivarvalsar, som har som funktion att
minska snö och isklumpar i bränslet vintertid, till skraptransportör 1. Från skraptransportör 1
passerar bränslet en överbandsmagnet, som tar bort det magnetiska metallskrot som inte utskilts
vid krossningen, till skraptransportör 2. Därefter hamnar bränslet i daglagret som automatiskt
hålls fyllt med hjälp av två nivågivare. Daglagret innehåller valvbrytare som förhindrar valvbildning
av flisen. I botten på daglagret finns fyra bränsleskruvar som transporterar bränslet till en
mellanbehållare. Skruvarna startas via nivågivare i mellanlagret så att detta alltid hålls fyllt. I
mellanlagret finns en utjämningsskruv som ser till att bryta eventuella valv i bränslet som kan störa
jämnheten i bränslematningen till eldstaden. I botten på mellanlagret finns inmatningsskruven
som via en cellmatare transporterar in bränslet i eldstaden. Skruven är frekvensstyrd vilket innebär
att det är den som styr hur mycket bränsle som tillförs pannan och därmed vilken effekt pannan
håller.
Under cellmataren sitter ett hydraulspjäll som stängs när bränsle inte längre skall tillföras
eldstaden. Detta sker automatiskt vid stopp av pannan för att förhindra risken av att varma
rökgaser trycks bakåt och antänder det bränsle som finns kvar i cellmataren och bränsleskruvar.

Sida 9 av 14

Samrådshandling – Kils Energi AB
Nytt miljötillstånd för Lersätters värmeverk
2019-05-03
Bränslekedjan från skraplager till BFB-pannan samt bottenask kedjan från BFB-pannan till
sandsilo.
I eldstaden finns en mängd sand, c:a 16 ton som blandas upp med det bränsle som faller ner.
Sanden används för att hålla en jämn temperatur i hela eldstaden. Hela tiden pågår en omsättning
av sanden för att sortera ut skrot och stora klumpar av sintrad aska. Sanden faller nedåt i eldstaden
till en kyld sandskruv. Denna skruv transporterar, via en annan skruv, sanden till en sikt som
sorterar ut bra sand från skrot, sten och sintrad aska. Den godkända sanden faller ner till en
pneumatisk transportör som med jämna intervall skickar tillbaka sand till sandsilon. Från
sandsilon transporteras sedan sanden via en skruv in i eldstaden. De ratade utsorterade
fraktionerna ramlar ner i en container som töms vid behov.
Sanden hålls fluidiserande med primärluft som också utgör huvuddelen av förbränningsluften.
Bädden värms vid start av anläggningen med en startoljebrännare på 3 MW tills bädden nått en
viss temperatur då träpellets tillsätts. Träpellets används tills 850 grader uppnåtts, då tillsätts avfall
i form av träavfall. I anläggningen finns en tank för eldningsolja (EO 1) på 80 m3. En oljebrännare
kan användas om eldstadstemperaturen, 850 oC, inte upprätthålls med avfallsbränslet. Tillförsel av
klassat avfall avbryts om eldstadstemperaturen sjunker under 850 oC i längre tid än 30 minuter.
Tillförsel av klassat avfall avbryts även om dygnsmedelvärdet av något utsläpp till luft inte kan
hållas. Bränslet brinner med hjälp av luften som tillförs som primärfluidiseringsluft och med
sekundär och tertiärluft som tillförs i dysor på två nivåer över bädden. Bränsle/luftfördelningen
styrs av ett automatiserat styrsystem för att åstadkomma önskad last och kontrollerad förbränning.
De heta förbränningsgaserna kyls sedan av tuberna i pannväggarna och pannans konvektionsdel till
en temperatur lägre än 150 oC.
3.6

Rökgasrening och askhantering

Rökgasreningen sker i två steg. Rökgasen passerar en primäravskiljare som utgörs av en
multicyklon där grövre stoft avskiljs. Efter multicyklonen doseras additiv till rökgasen. Det är
normalt hydratkalk. Hydratkalken reducerar HCl och SO2 i rökgaserna innan de passerar genom
ett slangfilter och ut i skorstenen. När rökgaserna passerar genom slangfiltret fastnar ämnen och
partiklar på strumporna. Vid ett givet differentialtryck över filtret rensas detta från påslag genom
att en luftstöt skjuts på insidan av strumporna. Detta får de partiklar som fastnat på strumpornas
utsida att falla ner till en askskruv som transporterar askan till ett big-bag system. I samma
askskruv hamnar de tyngre partiklar som urskiljts i cyklonen efter att de transporterats via en
cellmatare och en skruv.
För att reducera NOx (kväveoxider) i eldstaden finns ett SNCR-system i drift. Ammoniak doseras
med 8 lansar i eldstaden. Beroende på vilken temperatur det är i pannan öppnas och stängs
ammoniaklansar i olika nivåer av pannan automatiskt. För att reducera så mycket NOx som möjligt
”mättas” rökgaserna med ammoniak. Detta sker genom att mängden ammoniak som inte reagerat
mäts i rökgaskanalen efter filtret. En förutbestämd halt skall hållas och SNCR-systemet styr
därefter mängden ammoniak som doseras in i eldstaden.
3.7

Skötsel och underhåll av instrument

Anläggningen är försedd med ett stort antal instrument som utnyttjas för att kontrollera driften och följa
upp utsläppen från anläggningen. Anläggningens instrument delas in i två olika kategorier.
Kategori 1 är instrument som kontrolleras och kalibreras med fastlagda intervall. De har vital betydelse
för driften av anläggningen och kan genom felaktig funktion ge upphov till förhöjda utsläpp till luften.
Alla åtgärder som vidtas dokumenteras skriftligt med angivande av datum för insatsen, resultatet och vem
som genomfört arbetet. Arbetet utförs med stöd av de instruktioner som tillverkare eller leverantör gett i
sin dokumentation.
De instrument som betraktas som kategori 1-instrument är:
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•
•
•
•
•
•

Miljömätutrustning OPSIS
Termoelement
IR termometrar
Nivåmätare i kalksilo och kemikaliesilo.
O2-mätare efter panna
Energimätare

Kategori 2 är instrument som kontrolleras om det finns misstanke att de inte fungerar på avsett vis.
3.8

Miljövärdeshantering

Rökgasflödet mäts genom en ekvation av bl.a effekt, strålningsförlust, rökgastemperatur, mängden
bränsle som tillförs och fukthalt på bränslet. Miljörapport skrivs ut för varje dygn. Denna rapport
visar timmedelvärden av samtliga tillståndspliktiga parametrar samt antalet timmar pannan varit i
drift. Samtliga timmedelvärden är sedan sammanräknade till dygnsmedelvärden som måste
understiga ställda krav.
Utsläpp
CO
HCl
NOx
SO2
TOC
Stoft

Högsta tillåtna dygnsmedelvärde vid 11% O2 och validerade värden.
50 mg/Nm3
10 mg/Nm3
200 mg/Nm3
50 mg/Nm3
10 mg/Nm3
10 mg/Nm3

3.9 Kontroll
Drift av anläggningen och identifiering och minimering av risker sker enligt anläggningens
egenkontrollprogram samt enligt de rutiner och instruktioner som finns i bolagets ledningssystem.
De anställda som sköter den dagliga driften har erforderlig kompetens och flerårig erfarenhet.
Personalen utbildas fortlöpande inom olika specialområden.
Externa synpunkter som kommer till bolagets kännedom noteras på avsedd blankett med
angivande av datum, klockslag, vem som mottagit synpunkten, typ av synpunkt samt avlämnare.
I anläggningen finns ett stort antal komponenter som skall kontrolleras av ett externt ackrediterat
kontrollorgan. Som exempel kan nämnas tryckkärl, lyftanordningar, behållare och säkerhetsventiler.
Intervallen för dessa kontroller varierar beroende på typ av komponent. I ledningssystemet finns en
sammanställning över vilka komponenter som måste kontrolleras och med vilka intervall.
Två gånger per kalenderår anlitas ett provningslaboratorium för att mäta i den renade rökgasen
med de referensmetoder som anvisas. Bestämningen omfattar fluorväte (HF), Element grupp 1- 3
och dioxin så som det anges i föreskriften. Provtagningen sker under en 8-timmars arbetsdag och
då flera provtagningar och analyser företas under dagen beräknas det aritmetiska medelvärdet av
ämnet. Redovisas mätvärden vid något tillfälle som överstiger K är den periodiska mätningen inte
avslutad förrän åtgärder vidtagits så att riktvärdet åter innehålls.
Kvalitetssäkringen av mätresultaten från de automatiska mätningarna i rökgasen skall vara
kvalitetssäkrade enligt standarderna. De mätningar som skall utföras av ackrediterade
provningslaboratorier ingår i de åtgärder som betecknas QAL2 och AST i standarderna SS-EN
14181 och SS-EN 13284-2.
3.10 Rapportering
Insamlandet av miljövärden resulterar i slutändan i tre olika dokument. Det ena är en miljörapport
som skickas in till tillsynsmyndigheten via SMP innan 31 mars varje år. Det andra är en NOxdeklaration som skickas till Naturvårdsverket innan 25 januari varje år. Den tredje är rapport av
koldioxidutsläpp som lämnas in till Naturvårdsverket (ECO2) samt ECAS EU:s system för handel
med utsläppsrätter (EU-ETS) innan 31 mars varje år.
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Samma värden används för alla tre rapporterna och de parametrar som behövs är rökgasflöde,
drifttimmar samt dygnsmedelvärden av samtliga utsläpp som det är rapporteringsplikt på. Det vill
säga: CO, HCl, NOx, SO2, TOC och stoft.

Miljömål och miljökvalitetsnormer
4

Miljömål

Av Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål bedöms följande vara särskilt relevanta för detta
ärende:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• God bebyggd miljö
4.1

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer kan fastställas av regeringen, eller av regeringen utsedd myndighet, för att
förebygga eller åtgärda miljöproblem, för att miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att
genomföra direktiv inom EU. Det finns idag normer för utomhusluft, fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
De största källorna till luftföroreningar i kommunen är vägtrafiken och industrin. Miljösituationen
i Kils tätort är över lag bra och det finns inga belägg för att miljökvalitetsnormerna överskrids.
Luftkvaliteten är acceptabel, trafiken har minskat på Storgatan i Kils tätort och störande
verksamhet har flyttats till verksamhetsområdena. I kommunens övriga delar finns inga
uppmärksammade problem med luftföroreningar. Verksamheten vid Lersätters värmeverk
kommer inte att ge upphov till några eller endast ringa utsläpp av nämnda föroreningar. Detta
innebär att miljökvalitetsnormerna inte överträds eller riskerar att överträdas på grund av
verksamheten.
Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är exempelvis väg-, spår- och flygtrafik, industrier,
byggnadsarbeten samt fläktbuller. De bulleralstrande verksamheterna inom kommunen är
lokaliserade till verksamhetsområdena. I Kils tätort finns periodvis även störningar från
trafikbuller för boende längs Storgatan och Apértinsvägen. Även tågtrafiken och de större vägarna
är källor till buller. Inom verksamheten uppkommer buller främst vid transporter och krossning av
bränsle men inte i sådan omfattning att det bedöms medverka till att någon miljökvalitetsnorm för
buller överskrids.

5

Samrådsredogörelse

Samråd kommer att genomföras med närboende, myndigheter och andra berörda intressenter efter
detta samråd om det framkommer att detta är nödvändigt, genom annonsering i tidningar samt
direktutskick till särskilt berörda och myndigheter.
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6

Miljökonsekvenser

Till ansökningshandlingen om nytt miljötillstånd kommer en miljökonsekvensbeskrivning, MKB,
upprättats.
MKB: n kommer att beskriva nuvarande verksamhet jämfört med den planerade ändringen av
bränslemix.

Kils Energi AB har gjort bedömningen att dessa miljöaspekter kan bli aktuella:
6.1

Utsläpp till luft

Utsläpp till luft från anläggningen utgörs bl.a. av stoft, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och
ammoniak. Dessutom sker utsläpp av koldioxid, klimatpåverkan från denna beror på om fossila
bränslen används.
En utredning kommer att göras för att undersöka halten av metaller i rökgasen vid eldande av 100
% farligt avfall i form av impregnerat trä. En ny spridningsberäkning från SMHI kommer att göras
m.h.t till den nya tänkta bränslemixen.
Utredning kommer att göras i fall additiv i rökgasen förutom som idag hydrautkalk, i form av aktivt
kol är nödvändigt för att åstadkomma reningsgrad som uppfyller dagen utsläppskrav.
Från bränsle som mellanlagras bedöms inga utsläpp till luft uppkomma. En viss damning kan ske
vid krossning av bränsle och vattenbegjutning sker därför i krossningsutrustningen.
Lagring av bränsle i form av impregnerad flis kommer att ske under tak.
För att klara kraven för avfallsförbränning av en bränslemix med mer än 40% farligt avfall kommer
bolaget att utreda om stödbrännare krävs eller om dispens kan sökas för villkoret enligt 33§ och
105§ i SFS 2013:253.
Bolaget kommer att undersöka om det finns utrymme inom befintlig lagstiftning att dispens ges för
uppehålls tid i pannan. Vid avfallsförbränning skall rökgasen befinna sig i 850 grader i två
sekunder efter sista luftinsläpp i pannan. Vid samförbränning räknas två sekunder från botten av
pannan. Kravet på halvtimmesvärden skall dock kvarstå enligt gällande lagstiftning. Klaras inte
kravet på uppehållstid kommer pannan att byggas om för att klara uppehållstiden på 2 sekunder
efter sista luftinsläpp enligt SFS 2013:253
6.2

Utsläpp till vatten

Regnvatten/dagvatten samt vatten som uppstår vid vattenbegjutning under krossning från den
asfalterade ytan för bränslehantering och lagring leds idag via dagvattenbrunnar och ledningar till
en flisavskiljare, sandfång och en oljeavskiljare. Därefter leds vattnet till Kils Avfallshanterings
lakdamm. Efter lakdammen pumpas vattnet idag till vassbäddar och vidare till våtmark. Våtmarken
är under tillväxt varför full rening inte erhålls idag. Efter våtmarken pumpas vattnet tillbaka till
lakdammen. Överskottet som uppstår pumpas till kommunens reningsverk.
Utsläpp av vatten från bränslehanteringsytan till lakvattenreningen kommer att utredas för att
utröna effekten på vattnet från bränsleplan vid lagring av större kvantitet impregnerat trä.
Lakvattenreningens kapacitet för rening av denna typ av vatten skall undersökas. Det skall också
utredas om det behövs komplettering med någon form av additiv i lakvattenreningen för att fälla
t.ex metaller.
Det kommer också att utredas vilka föroreningar som uppkommer vid rökgaskondensering och hur
detta kondensat skall behandlas.
Utsläpp av släckvatten vid ev. brand i bränslelager har utretts i nu gällande miljötillstånd.
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6.3

Restprodukter

Restprodukter såsom flygaska och förbrukad bäddsand uppkommer kontinuerligt i verksamheten.
Flygaskan klassas idag som farligt avfall och transporteras till en behandlingsanläggning med
tillstånd att ta emot och hantera denna. Klassningen av bäddsanden/bottenaskan är idag under
utredning på grund av ett nytt regelverk (HP14) från EU som trädde ikraft under 2018. En
vägledning för klassning tas fram av Avfalls Sverige i samarbete med Naturvårdsverket.
Här ser bolaget att det kan komma att ske förändring i klassning av bottenaskan då mer
impregnerat trä avses att används som bränsle.
6.4

Påverkan på omgivningen

Ändringen antas inte medföra någon anmärkningsvärd påverkan förutsatt att tillståndet och
miljöbalkens hänsynsregler efterföljs.
6.5 Buller
Buller bedöms främst uppstå vid trafik till och från anläggningen, krossning av bränsle och
containerhanteringen vid mottagning och hantering av avfallet. Den planerade ändringen av
verksamheten kommer inte att innebära förändrade bullerförhållanden. I nuvarande tillstånd finns
villkor för bullernivåer.
6.6 Transporter
Transporter utgörs främst av bränsletransporter till och från anläggningen samt från
arbetsmaskiner som hanterar bränslet inom anläggningen. Den planerade ändringen av
verksamheten innebär inga ökade transporter.
6.7 Påverkan på omgivningen
Verksamheten bedöms inte medföra någon anmärkningsvärd skada förutsatt att tillståndet och
miljöbalkens hänsynsregler efterföljs. Ingen inverkan på landskapsbilden bedöms uppstå då
anläggningen redan ligger inom ett avfallshanteringsområde.
6.8 Risker
Risker som är relaterade till denna typ av verksamhet är t.ex. brand, olyckor vid
kemikaliehantering, transporter, personskada vid arbete inom anläggningen samt vid beredning av
bränsle.
6.9 Lukt
Någon luktpåverkan på grund av den planerade ändrade bränslemixen bedöms inte ske.

Kil dag som ovan

Leif Östlind
VD Kils Energi AB
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