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Förord 
Denna rapport är resultatet av kursen Miljökonsekvens-
beskrivningar, en kurs på avancerad nivå vid institutionen för 
naturgeografi, Stockholms universitet. Kursen omfattar 15 
högskolepoäng (ca 9 veckors studier) och är en kurs av 
tvärvetenskaplig karaktär som riktar sig till såväl naturvetare 
som samhällsvetare. Kursen avslutas med ett gemensamt 
projektarbete där studenterna genom att analysera och forma en 
syntes av miljökonsekvenserna av ett planerat större projekt 
ska få inblickar i hur planeringsprocessen bedrivs på olika 
nivåer i samhället. 

Hösten 2014 har vi valt att studera planerna på anläggning av 
ett kraftvärmeverk norr om Stockholm. Bakgrund till planerna 
är den förväntade befolkningstillväxten i Stockholmsregionen 
med de ökade krav på energiförsörjning som detta kommer att 
innebära. Nordostsektorn inom Stockholmsregionen är i 
dagsläget relativt dåligt försörjd med fjärrvärme och den 
planerade utbyggnaden skulle producera fjärrvärme och el till 
Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner. Uppgiften i 
föreliggande projektarbete har varit att studera miljö-
konsekvenser och effekter av olika lokaliseringsalternativ samt 
att föreslå lösningar för att minimera negativ miljöpåverkan. 

Under den korta tid (ca 7 veckor) som stått till studenternas 
förfogande för projektarbetet har det givetvis inte varit möjligt 
att detaljstudera alla de aspekter av miljöpåverkan som 
anläggande av ett kraftvärmeverk kan tänkas innebära. I 
föreliggande rapport har vi dock försökt att ge en så bred 
belysning som varit möjlig inom given tidsram. En viktig 
utgångspunkt har varit att studera överensstämmelsen med de 
nationella miljömålen. 

 

De studenter som sammanställt rapporten är ensamma 
ansvariga för de åsikter, värderingar och slutsatser som 
framförs. Dessa kan således inte åberopas som representerande 
Stockholms universitets ståndpunkt. Ansvariga lärare på kursen 
har varit undertecknad, Ingrid Stjernquist och Peter Schlyter, 
båda universitetslektorer samt Calle Österlin, doktorand vid 
institutionen för naturgeografi. 

Ett varmt tack riktas till alla som varit behjälpliga med 
upplysningar och som bistått med material under arbetets gång, 
ingen nämnd men heller ingen glömd. Utan denna hjälp skulle 
projektarbetet inte ha varit möjligt att genomföra. Det är min 
förhoppning att föreliggande rapport kan ge underlag för 
fortsatta ställningstaganden i planeringsarbetet. 

 

Stockholm i december 2014 
Bo Eknert 
Universitetsadjunkt, kursansvarig 
Institutionen för naturgeografi 
Stockholms universitet 
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Sammanfattning 
Inledning 

Denna rapport är en lokaliseringsutredning för ett kraftvärme-
verk, för kombinerad el- och värmeproduktion, samt en 
miljöbedömning av en etablerings potentiella och plats-
specifika effekter på miljön. En utredning motiveras av att 
kommuners analys av energiplaner pekar mot att medföra 
betydande miljöpåverkan och ska därför miljöbedömas. Då 
Stockholms-regionen genomgår en kraftig befolkningsökning 
beräknas energibehovet att öka. Efterfrågan på förnyelsebar 
energi är stor men användandet av fossila bränslen i regionen 
är fortfarande hög. E.ON Värme Sverige AB bedömer 
dessutom att många gamla och oljedrivna anläggningar i 
nordöstra Storstockholm kommer behöva ersättas eller 
effektiviseras, varpå fjärrvärme har lyfts fram som alternativ. 
Ett kraftvärmeverk kan drivas med avfall och biobränsle samt 
producera både el och fjärrvärme med minskad miljöpåverkan. 
Då fjärrvärme är mindre utbyggt i nordöstra Storstockholm har 
det funnits framskridna planer på en etablering i Hagby (Täby 
kommun). Planerna syftar främst till att tillgodose behovet av 
fjärrvärme i kommunerna Täby, Vallentuna och Österåker. 
Denna process avstannade dock i juni 2014 efter protester från 
allmänheten och synpunkter från Länsstyrelsen angående 
intrång på kultur- och naturvärden i området. 

Rapporten utgår ifrån den utredning för Hagby lokaliserings-
alternativ som upprättats av E.ON. Studien utreder de fyra 
potentiella lokalerna Löt, Karby, Stava Syd samt Gillinge och 
jämför dessa emot den tidigare utredda och föreslagna lokalen i 
Hagby. Syftet är att utreda möjlig miljöpåverkan från verket 
vid dessa fem platser samt att jämföra detta med en trolig 

utveckling om kraftvärmeverket inte skulle byggas (så kallat 
nollalternativ). Vidare ska rapporten presentera en rekommen-
dation avseende det lämpligaste lokaliseringsalternativet. 
Utförare av utredningen är masterstudenter vid Stockholms 
universitet.  

Den rumsliga avgränsningen baseras på de alternativ som 
identifierades i lokaliseringsutredningen för anläggandet av 
kraftvärmeverket i Hagby. Ingen geografisk avgränsning har 
gjorts för studierna av miljöeffekterna vid varje lokal. Snarare 
har avgränsningen bestämts från fall till fall utifrån hur stort 
område en signifikant miljöpåverkan kan tänkas inträffa. De 
aspekter som studerats är transporter, luftkvalitet, yt- och 
grundvatten, buller och vibrationer, människors hälsa, 
landskapsbild, kulturmiljö och fornlämningar, naturmiljö och 
friluftsliv, riksintressen, miljörisker, resurshushållning samt 
klimatpåverkan. Rapporten omfattar tidsmässigt både nuläge, 
byggnadsfas och driftfas. Två tidsramar har studerats; dels ett 
kortare perspektiv sett till kraftvärmeverkets färdigställande 
(beräknat till cirka år 2018) och dels en längre framåtblick (år 
2030) för att fånga utvecklingen i regionen enligt kommunala 
översiktsplaner. Varken en teknisk utredning eller samråd har 
gjorts i den här lokaliseringsutredningen.  

Miljöbedömningen av de fem lokaliseringsalternativen är 
främst grundad på tidigare rapporter, kommunala planer, 
utredningar och analyser. Även liknande verksamheter i 
Sverige har använts som referenser för jämförelse av 
utformning och bedömning av olika miljöaspekter. Specifik 
information för vardera lokaliseringsalternativ har inhämtats 
genom platsbesök, naturvärdesinventeringar och intervjuer med 
intressenter. Bedömning och jämförelse av miljö-
konsekvenserna för respektive lokaliseringsalternativ har gjorts 
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efter en bedömningsmatris som utgår ifrån miljökvalitets-
normer, nationella rikt- och gränsvärden samt påverkan på 
lokala, kommunala och regionala intressen. Matrisen har en 
niogradig skala av positiva och negativa konsekvenser. 

Nulägesbeskrivning 

Kommunerna Täby, Vallentuna och Österåker tillhör den 
region som växer snabbast i Sverige och har därmed ett högt 
exploateringstryck. Fjärrvärmenäten och energiinfrastrukturen i 
nordöstra Stockholmsregionen är i dagsläget dock mindre 
utvecklad än i övriga delar av regionen. 

I Stockholmregionen utgör tolv gröna kilar ett nät av områden 
med höga rekreations-, natur-, och kulturmiljövärden som 
fungerar som spridningskorridorer. Större sammanhängande 
grönområden har en viktig funktion för människors och djurs 
hälsa och kan inte ersättas av fragmenterande områden. Genom 
Täby, Vallentuna och Österåkers kommun sträcker sig tre 
gröna kilar; Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen. 
Dessa kilar behöver värnas om och deras funktion som 
spridningskorridorer säkerställas och helst förstärkas. I de 
berörda kommunerna är fragmenteringen av naturlandskapet ett 
problem vilket medför minskad biologisk mångfald och 
negativ påverkan på rekreationsområden. Flera sjöar och 
vattendrag i kommunerna uppnår inte god ekologisk status. 
Utsläpp av växthusgaser är ytterligare ett miljöproblem i 
kommunerna. 

Regionalt nollalternativ 

Det regionala nollalternativet väntas innebära högre energi-
behov och utveckling av redan existerande anläggningar. Detta 

inbegriper ingen mellankommunal samordning och samman-
koppling av fjärrvärmenäten. De fjärrvärmesystem som finns 
på plats väntas inte kunna producera tillräckligt med värme för 
framtida behov utan att då öka förbränningen av biobränsle och 
olja. Därför betyder en utveckling under nollalternativet även 
att utsläppen av växthusgaser ökar och att möjligheterna för 
kommunerna att uppfylla sina miljömål blir sämre, liksom 
målen om att bygga ut fjärrvärmenätet. 

Lokaliseringsalternativ 

Löts avfallsanläggning är beläget utanför Kårsta samhälle i 
norra delen av Vallentuna kommun och i nära anslutning till 
E18 vid trafikplats Söderhall. Platsen omfattar även ett mindre 
skogsområde och ett mindre antal bostäder. Löt lämpar sig för 
en etablering på så sätt att det saknas befintliga natur- och 
kulturvärden samt att människors hälsa inte påverkas då det 
endast finns få boende i området. Dock är Löt ett sämre 
lokaliseringsalternativ ur energieffektivitets- och växthusgas-
utsläppssynpunkt på grund av avståndet till det befintliga 
fjärrvärmenätet. 

Karby/Brottby ligger cirka tio km öster om tätorten Vallentuna, 
i Össeby-Garn socken, där området aktuellt för en lokalisering 
är beläget söder om Karby mellan E18 och Väg 268. I 
omkringliggande områden finns ett mindre samhälle, ett 
arbetsområde samt skogs- och jordbruk. Karby/Brottby lämpar 
sig för en etablering i det avseendet att det är beläget långt bort 
ifrån bebyggelse och inga större naturvärden finns i området. 
Dock medför avståndet till befintligt fjärrvärmenät även 
energiförluster. En etablering skulle även påverka landskaps-
bilden märkbart vilket talar emot detta lokaliseringsalternativ. 
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Gillinge är beläget i den sydöstra delen av Vallentuna kommun 
och angränsar till Österåkers kommun i syd-, sydöstlig 
riktning. I området finns en del bostäder, verksamheter och 
lättare industri. Utifrån parametrar såsom transporter, buller, 
naturmiljö, och människors hälsa samt gällande kommunplaner 
för området är planförslaget mindre lämpligt, även om det är en 
relativt energieffektiv lokalisering sett till närhet till befintligt 
fjärrvärmenät. 

Stava Syd är ett skogsområde beläget på en höjd i Österåkers 
kommun söder om samhället Stava, cirka fyra km väster om 
Åkersberga tätort. Området är en del av Angarnkilen och ligger 
nära ekologiskt känsliga områden samt vandringsstråk och Blå 
leden. En etablering skulle ha en negativ inverkan på 
naturmiljö, friluftsliv och landskapsbild samt leda till 
energiförluster på grund av avståndet till befintliga 
fjärrvärmenät. Dock bedöms en lokalisering medföra 
begränsad påverkan i de flesta andra avseenden. 

Hagby är beläget i den nordvästra delen av Täby kommun, 
söder om Vallentunasjön och norr om Norrbyleden (Väg 265). 
Det ligger en avfallsanläggning direkt väster om platsen som 
drivs av det kommunalägda bolaget SÖRAB. I närområdet 
finns bostäder och hästgårdar. En etablering skulle medföra 
märkbara negativa konsekvenser gällande flertalet aspekter 
såsom buller och människors hälsa, landskapsbild, kulturmiljö, 
riksintressen samt natur- och friluftsliv. Till lokaliseringens 
fördel hör främst energivinster genom dess nära läge till 
fjärrvärmenätet och avfallsanläggningen vilken kan integreras i 
kraftvärmeverkets bränsleförsörjning. 

Slutsats 

En etablering av ett kraftvärmeverk bedöms ur miljö-
konsekvenssynpunkt vara mer fördelaktigt än det regionala 
nollalternativet då etableringen möjliggör en samordnad och 
långsiktig energi- och värmeproduktion i regionen. Dessutom 
innebär denna typ av energiproduktion mindre användning av 
fossila bränslen jämfört med utvecklingen under noll-
alternativet skulle medföra. Vidare anses etableringen bidra till 
uppfyllelse av de nationella miljömålen Begränsad klimat-
påverkan och en God bebyggd miljö. Förslaget ligger även i 
linje med Regionala Utvecklingsplanen för Stockholms-
regionen (RUFS). 

För de flesta alternativa lokaliseringarna bedöms påverkan på 
ett flertal miljöaspekter som små eller obetydliga. Området 
Stava Syd anses dock i relation till de andra lokaliseringarna 
vara ett bättre alternativ. Detta beror på att det är utpekat som 
ett utvecklingsområde för tyngre industri i Österåker kommuns 
översiktsplan, och det bedöms möjligt att placera anläggningen 
så att den inte stör närboende. Därtill kommer Stava Syd inte 
påverka områden med identifierade större natur- och 
kulturvärden i samma utsträckning som en lokalisering i 
Hagby. Etableringen kommer dock att göra intrång i 
Angarnkilen, men detta bedöms inte ha betydande 
konsekvenser för kilens funktion som spridningskorridor. 
Lokaliseringsområdet är relativt högt beläget i terrängen vilket 
bidrar till att landskapsbilden kommer att påverkas. I 
placeringen av anläggningen bör därför detta beaktas och 
skadeförebyggande åtgärder vidtas. Friluftsliv och 
rekreationsvärden i området kan påverkas negativt, men 
tillgängligheten till området anses i nuläget vara begränsad.  
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Då målet med en kraftvärmeverksetablering i regionen är att 
begränsa CO2-utsläpp blir detta en viktig aspekt i 
bedömningen. Hagby och Gillinge anses mer fördelaktiga än 
Stava Syd gällande dessa aspekter, men sett ut ett helhets-
perspektiv bedöms Stava Syd som det överlag mest lämpliga 
alternativet. 
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Begreppslista 
Aktör - Innefattar verksamhetsutövare, konsulter, granskare, 
beslutsfattare och samråd med allmänhet och berörda 
organisationer, företag och myndigheter inom 
projektprocessen.   

Avfall - Ett föremål, substans eller ämne som ägaren gör sig av 
med, i detta dokument avses främst verksamhetsavfall.  

Avfallshantering - Hantering av avfall från hushåll och 
industrier. Varje kommun ansvarar för att avfall hanteras på 
lämpligt sätt. 

Biobränsle - Fast-, flytande- och gasformiga bränslen som 
produceras av olika typer av organismer. Då biobränslen ingår i 
kolcykeln syftar termen på bränslen som inte bidrar till global 
uppvärmning. 

Bränsleproduktion - Innefattar hantering och transporter av 
avfall som ska användas som bränsle i kraftvärmeverket. Även 
utvinning och transporter av olja ingår i bränsleproduktionen. 

Dagbefolkning - Den del av befolkningen som har sitt 
förvärvsarbete på ett angivet geografiskt område, oberoende av 
var de är folkbokförda.  

Dagvatten - Tillfälligt avrinnande vatten på ytor som inte kan 
infiltreras. Vattnets ursprung är från regn-, smält- och 
spolvatten eller framträngande grundvatten.  

 

Demografi - Befolkningslära. Vetenskap som behandlar en 
befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan 
avse geografisk fördelning, ålder, kön, utbildning, civilstånd 
och så vidare. 

Detaljplan - Ett dokument inom fysisk planering som anger 
hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur 
mark- och vattenresurser ska användas. 

Död ved - Liggande och stående trädstammar och stamdelar 
vars livsfunktioner upphört och nedbrytningsprocesser startat. 
En viktig boplats för många organismer. 

Ekologisk status - En kvalitetsbedömning på förekomsten av 
växter och djurarter i vattenmiljö. Denna uttrycks i en 
femgradig klassificeringsskala med hög, god, måttlig, 
otillfredsställande och dålig ekologisk status. 

Etapp 1 - Vid kraftvärmeverket i nordöstra Storstockholms-
områdets etapp 1 kommer avfallspanna och oljepanna att 
byggas för produktion av el och värme till fjärrvärmenätet. 

Fullt utbyggd anläggning - Vid en fullt utbyggd anläggning 
kommer kraftvärmeverket utöver etapp 1 även ha en 
biobränsleeldad panna för produktion av el och värme till 
fjärrvärmenätet. 

Exploatering - Utnyttjande och användning av resurser. Ofta 
förknippat med att naturlandskap eller annan mark bebyggs.  

 



  

viii 
 

Fjärrvärme - En metod för produktion och distribution av 
värme via hetvatten eller annan värmebärare. Värme 
produceras i centrala anläggningar och fördelas via rörsystem 
till konsumenter. 

Fjärrvärmenät - Ett rörsystem som leder värme i form av 
varmt vatten från kraftvärmeverket till konsumenterna. Det 
avsvalnade vattnet leds sedan via rörsystemet tillbaka till 
kraftvärmeanläggningen för att åter värmas upp. 

Fossila bränslen - Bränslen som består av organiska kolväte-
föreningar och som kan påträffas på eller under marken.  

Fragmentering - Uppdelning av habitat som beror på 
mänsklig påverkan. Habitat kan bli uppdelade i mer eller 
mindre isolerade delar med spridningsvägar som binder dem 
samman.  

Försurning - Process där sura ämnen tillförs mark och vatten 
snabbare än de förs bort eller neutraliseras. 

Gröna kilar - Tätortsnära regional grönstruktur som är nära 
integrerad med bebyggelse och infrastruktur. Ger möjlighet till 
friluftsliv och naturupplevelser. Kilarna är också viktiga för 
den biologiska mångfalden och kan innefatta kulturhistoriska 
värden. 

Grönplan - Kommunal plan med långsiktiga utvecklings-
förslag för natur- och rekreationsområden. 

Habitat - Den levnadsmiljö där en växt- eller djurart lever 
under specifika förutsättningar. 

Hårdgjord yta - En yta som inte tillåter att dagvatten 
infiltreras. Vatten rinner istället över ytan och på så vis når det 
recipienten snabbare. Konstruerade hårdgjorda ytor kan vara 
olika typer av tak, parkeringsplatser, gator och vägar. 

Kemisk status - Grundas på halter av förorenande ämnen i 
ytvatten.  Klassificeringsskalan är god eller otillfredsställande/ 
uppnår ej god status. 

Kompost (komposthantering) - Organiskt material som får 
förmultna för att sedan användas som gödsel eller jord-
förbättringsmedel. 

Kraftvärmeanläggning - Anläggning som producerar el och 
värme för distribution via fjärrvärmenät. 

Kraftvärmeverk - Se kraftvärmeanläggning. 

Kulturlandskap - Landskap som omvandlats av mänsklig 
aktivitet. Exempelvis odlingslandskap, stadslandskap och 
industrilandskap. 

Kulturmiljö - Se kulturlandskap. 

Kulturvärden - Historiskt och estetiskt värde som en byggnad 
eller ett landskap har för allmänheten. 

Landskapsbild - Den visuella upplevelsen av landskapet och 
dess beståndsdelar och uppbyggnad. 

Landskapsbildsskydd - Ett lagstadgat skydd för landskaps-
bilden med syfte att skydda den visuella upplevelsen i stora 
områden från större förändringar eller påverkan. 
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Lokaliseringsutredning - Utredning om alternativa lokal-
iseringar för kraftvärmeverk där miljö- och hälsorisker vägs 
mot kostnader och allmänhetens invändningar. 

Lokaliseringsalternativ - Möjliga alternativ till kraftvärme-
verkets placering. 

Länshållning - Bortpumpning av vatten för att kunna göra en 
urschaktning. 

Markförhållande - Lagerföljd, struktur samt föroreningar i 
marken som kan förekomma inom ett område.  

Miljöbedömning - Bedömning av miljöpåverkan och dess 
konsekvenser av en plan, ett program eller ett projekt. 

Miljögift - Ämne som normalt inte förekommer i miljön, eller 
förekommer i högre koncentration än normalt och har en 
negativ effekt på miljön. 

Miljökvalitetsmål (miljömål) - Nationella mål som är antagna 
av riksdagen för att öka och säkerställa miljökvaliteten. Målen 
antogs 1999 och är satta till år 2020 förutom målet ”Begränsad 
klimatpåverkan” som är satt till år 2050. 

Miljökvalitetsnormer - Föreskrifter från regeringen eller 
myndigheter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljö för 
att skydda människors hälsa och miljö.  

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Syftet med en miljö-
konsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de 
direkta och indirekta effekterna av en verksamhet eller åtgärd. 
MKB:n ska möjliggöra att verksamheten eller åtgärden 

miljöanpassas. Processen ska också öka möjligheten för 
allmänheten, organisationer, myndigheter och andra 
intressenter att påverka en planerad verksamhet eller åtgärd. 

Miljökonsekvensbeskrivning-dokument (MKB-dokument) 
Ett dokument innehållande en miljöbedömning eller en 
miljökonsekvensbeskrivning som ska fungera som ett 
beslutsunderlag. 

Miljökonsekvensbeskrivning-process (MKB-process) - En 
process för att ta fram en miljöbedömning eller en miljö-
konsekvensbeskrivning. Miljöhänsyn ska integreras och 
möjligheten för projekt att miljöanpassas ska öka. Processen 
ska också öka möjligheten för allmänheten, organisationer, 
myndigheter och andra intressenter att påverka en planerad 
verksamhet.  

Morän - Morän omfattar både jordarter och landformer.  
Morän bildades i anslutning till inlandsisen som efterlämnade 
osorterade jordarter med blandade kornstorlekar i varierande 
ytformer. Morän är Sveriges vanligaste jordart.  

Natura 2000 - Ett nätverk av skyddade områden i hela EU 
med målet att bevara ett urval av representativa naturmiljöer 
och motverka utrotning av arter och habitat. 

PM10 - Luftburna partiklar mindre än 10 mikrometer. 

PM2,5 - Luftburna partiklar mindre än 2,5 mikrometer. 

Processvatten - Vatten som används inom industriella 
processer så som “kylning, kondensering, rengöring, eller 
transport av värme och avfall”. 
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Produktionsanläggningar - De anläggningar som utgör ett 
kraftvärmeverk. 

Rekreationsområde - Område som är attraktivt för olika 
rekreationsändamål för allmänheten. Exempel kan vara 
områden som lämpar sig för promenader, motion och lek.  

Riksintresse - Områden med sådana värden eller förut-
sättningar att de bedöms vara av nationell betydelse. 
Riksintresse kan gälla områden som är skyddsvärda utifrån 
naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv, såväl som områden av 
betydelse för kommunikation och infrastruktur, energi-
produktion och energidistribution, yrkesfiske, industriell 
produktion samt totalförsvar.  

Rödlistad art - Rödlistor är förteckningar över arter vilka 
anses löpa risk för utrotning på lokal, regional eller global 
skala. 

Schaktning - Bortförsel av jord och löst material såsom berg-
massor vilket oftast sker maskinellt. 

Skyddsavstånd - Råd gällande avstånd mellan industriell 
verksamhet och övrig bebyggelse och naturområden, framtagna 
av Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och 
Socialstyrelsen. 

Spillvärme - Den värme som läcker från en produktionsenhet 
eller överföringsledning inom kraftomvandling.  

Stensättning - Den vanligaste typen av gravöverbyggnad från 
den Skandinaviska forntiden. 

Tungmetall - Metaller med högre densitet än 4500 kg/m3. 
Flera tungmetaller är livsnödvändiga komponenter för orga-
nismer men då många tungmetaller och deras kemiska före-
ningar är giftiga används de ofta synonymt föroreningar. 

Vattenrecipient - Alt. recipient, är inom miljöområdet en term 
som åsyftar delar av hydrosfären såsom vattendrag, sjöar, hav 
och atmosfären vilka mottar restprodukter som transporteras 
med vatten.  

Verksamhetsutövaren - Används synonymt med exploatören, 
och åsyftar i detta fall E.ON. I miljöbalken används termen 
verksamhetsutövare för att beskriva parten som driver 
exploateringsprocessen.  

Övergödning - Orsakas av att högre halter av näringsämnen 
tillförs ett ekosystem än vad det kan omsätta. Framförallt kväve 
och fosfor utgör grunden för övergödning. Dessa ämnen 
kommer bland annat från läckage från jordbruk, men även 
utsläpp av kväveoxider till luft av kraftverk och biltrafik kan 
skapa övergödning.  

Akronymer 
dBA - Decibel, där de olika frekvenserna i ljudet har viktats på 
ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud.  

MKB - Miljökonsekvensbeskrivning 

VA - Vatten och avlopp 

PBL - Plan- och bygglagen 

RUFS - Regional utvecklingsplan Stockholm 
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1 Inledning 

1.1 Varför görs miljökonsekvensbedömningar? 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras för att 
tydliggöra miljökonsekvenser för program, planer eller projekt 
innan dessa fastställs. Sker MKB:n i ett tidigt stadie kan planen 
utformas så att den främjar hållbar utveckling (Miljöbalken, 
1998) och undvika negativa konsekvenser på miljön. Syftet är 
även att påbörja samråd tidigt i processen så att hänsyn kan tas 
till berörda parters åsikter och kännedom om området. MKB:n 
är både ett beslutsunderlag, en process och ett dokument som 
ligger till grund för den samlade bedömningen vid en 
tillståndsprövning. Det finns idag två typer av miljö-
konsekvensbeskrivningar, den för projekt samt den för planer, 
program och policys. Ansvarig för miljökonsekvens-
beskrivningen vid ett projekt är verksamhetsutövaren medan 
ansvarig vid planer, program och policys ofta är kommunen. 

Miljökonsekvensbeskrivning för projekt gäller när en 
verksamhetsutövare vill ändra, anlägga eller driva en 
verksamhet vilken kan medföra betydande påverkan på miljön. 
Det finns även verksamheter som alltid kräver ett MKB-
dokument vilka regleras i Miljöbalkens (MB) 9, 11 och 12 kap. 
Vissa områden kräver dessutom särskilt tillstånd då det finns 
biotoper som innefattas av särskild skydd enligt MB 7 kap 28a 
§, så kallade Natura 2000-områden. 

Miljökonsekvensbedömning för planer, program och policys är 
en systematisk process som kan göra det enklare att ta hänsyn 
till eventuella kumulativa effekter. Detta är av stor vikt då två 
verksamheter enskilt betraktat kan bedömas ha försumbar 

miljöpåverkan medan de tillsammans, kumulativt, kan utgöra 
en större miljöpåverkan. Det görs nästan alltid en MKB för 
översiktsplaner då dessa antas medföra betydande 
miljöpåverkan (MKB-förordningen 1998:905). MKB för 
kommuners energiplaner har reglerats i plan- och bygglagen 
sedan 1991 och antas i regel alltid medföra betydande miljö-
påverkan och ska därmed alltid miljöbedömas (Natur-
vårdsverket, 2014c). 

1.2 Bakgrund och syfte 

Stockholmsregionen genomgår en kraftig befolkningsökning 
samtidigt som efterfrågan på förnybar energi är stor (Statistiska 
centralbyrån, 2014). Trots efterfrågan och stora energimässiga 
investeringar under senare år är användningen av fossila 
bränslen fortfarande hög (Fahlberg, 2008; Statistiska 
centralbyrån, 2013). Energianläggningar uppförda under 70- 
och 80-talet kommer att behöva ersättas samtidigt som många 
andra anläggningar är i behov av modernisering och energi-
effektivisering (Hjalmarsson2014a; Hjalmarsson 2014b). Som 
ett steg i ledet att reducera de fossila bränslena har kraftvärme 
diskuterats som ett alternativ. Vid ett kraftvärmeverk kan 
fjärrvärme och el produceras samtidigt och kan drivas genom 
förbränning av flera olika typer av bränslen (E.ON, 2012). 

I och med Stockholms kommande utmaningar har en regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, tagits 
fram (Regionplanekontoret, 2010). I denna pekas ett antal 
platser ut som extra viktiga för regionens utveckling varav 
Täby kommun ses som viktig ur ett energiförsörjnings-
perspektiv. I dagsläget har nordöstra Storstockholm ett 
begränsat fjärrvärmenät (Hjalmarsson, 2014a). Som en följd av 
detta påbörjades, under 2011, ett samarbete mellan Täby 
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kommun och den privata energileverantören E.ON. Enligt 
avtalet stod E.ON ansvarig för att skapa ett sammanhängande 
fjärrvärmenät till ett antal av Täbys tätbebyggda områden 
medan Täby kommun stod som ägare av infrastrukturen 
(Isacsson, 2012; E.ON, 2013). En lokaliseringsutredning 
gjordes där lokalerna Löt (Vallentuna kommun), Karby 
(Vallentuna kommun), Gillinge (Vallentuna kommun), Stava 
syd (Österåkers kommun) och Hagby (Täby kommun) 
undersöktes. Även möjligheten att bygga ut befintliga 
kraftvärmeverk i Okvista, Arninge och Säby industriområde 
undersöktes, något som dock inte var möjligt på grund av 
platsbrist (Hjalmarsson, 2014b).  

Bland lokaliseringsalternativen ansågs Hagby vara mest 
fördelaktigt vad gäller miljömässiga, tekniska samt 
ekonomiska aspekter. Därefter upprättades ett förslag till 
detaljplan för Hagby som godkändes för samråd. Under de fyra 
samråd som hölls uppstod kritik mot den planerade 
anläggningen från kommuninvånare, Naturskyddsföreningen, 
Hembygdsföreningen samt Länsstyrelsen. Enligt kritiken skulle 
anläggningen komma att påverka kulturlandskap av riksintresse 
samt områdets friluftsliv. Dessutom skulle kraftvärmeverket 
anläggas inom den gröna kilen "Rösjökilen" (Alton et al, 2013; 
Isacsson, 2014). Med bakgrund av samrådens synpunkter samt 
länsstyrelsens remissyttrande fick stadsbyggnadskontoret i juni 
2014, i uppdrag att ta fram en ny process för energi-
utvecklandet i Täby. Processen avbröts dock efter tre månader 
men återupptogs igen i december 2014. Denna gång ska 
projektet ses över från början med avseende på behovsanalys 
samt storlek och lokalisering av eventuella kraftvärmeverk 
(Täby Kommun, 2014a). 

Med denna bakgrund har ett projekt genomförts inom kursen 
“Miljökonsekvensbeskrivningar” vid Stockholms Universitet, 
vilket resulterat i denna rapport. Rapporten syftar dels till att 

bedöma om miljöeffekterna av en utbyggnad av fjärrvärmenät i 
nordöstra Storstockholm är fördelaktig i jämförelse med 
nollalternativet. Den utreder även lämpligheten hos de olika 
lokaliseringsalternativen samt jämför dessa med Hagby. 
Därmed kan rapporten ses som en miljökonsekvensbeskrivning 
för projekt men också för planer, program och policys. 

1.3 Energibehovet i Nordöstra Stockholm – 
Nuläge och beräknat framtidsbehov 

Idag utgör fjärrvärme cirka 65 % av värmeproduktionen i 
Stockholms län där majoriteten i huvudsak produceras av 
kraftvärmeverk, storskaliga värmepumpar samt ett antal 
värmeverk (Länsstyrelsen Stockholm, 2013a). Merparten av 
den el som produceras i regionen kommer från kraftvärme-
anläggningar, dock motsvarade dessa knappt 10 % av länets 
elbehov under år 2009 (Regionplanekontoret, 2009; 
Länsstyrelsen Stockholm, 2013a). Sedan dess har kraftvärme-
verk i Jordbro (2010) och Brista (2013) öppnats. Även 
regionens fjärrvärmenät är under pågående sammankoppling. 
Detta skapar en energieffektivisering vilket i sin tur leder till 
lägre inköpskostnader (Regionplanekontoret, 2009). Näten är 
överlag väl utbyggda med vissa avvikelser såsom Täby 
kommun där endast små enskilda fjärrvärmenät förekommer 
(Regionplane- och trafikkontoret, 2008). I RUFS 2010 slås det 
fast att fjärrvärmenäten bör expanderas i den nordöstra delen 
av länet där även en ny större kraftvärmeanläggning kan 
etableras.  

Vidare har de tre berörda kommunerna olika energibehov och 
långsiktiga mål. Enligt Täby kommuns energimål avser 
kommunen att minska energianvändningen med 20 % till år 
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2020 jämfört med 2009 års nivåer. Då uppgick kommunens 
totala energianvändning till 1277 GWh, varav el och 
fjärrvärme var 707 GWh (Täby kommun, 2013). Nära 50 % av 
Täby kommuns fastigheter värmdes år 2010 med annan 
energikälla än fjärrvärme (Täby kommun, 2010). Detta har 
dock minskat något sedan 2012 i och med den påbörjade 
utbyggnaden av fjärrvärmenätet (Täby kommun, 2014b). För 
Vallentuna kommun är målet att energianvändningen år 2020 
ska vara 15 % lägre jämfört med 2008. Energianvändningen 
uppgick då till totalt 486 GWh varav el och fjärrvärme utgjorde 
262,6 GWh (Vallentuna kommun, 2014a). De lokala 
miljömålen för Österåker kommun anger en minskad 
energianvändning på 20 % till 2020 jämfört med år 2009. 
Kommunens totala energianvändning uppgick år 2008 till 703 
GWh varav el och fjärrvärme utgjorde cirka 390 GWh 
(Österåker kommun, 2011). 
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2 Omfattning och avgränsningar 

2.1 Avgränsning i sak 

Miljöbedömningen har uteslutande fokuserat på jämförelsen 
mellan olika lokaliseringsalternativ. Därför har ingen alternativ 
teknisk utformning av kraftvärmeverket undersökts och inte 
heller har alternativ till att etablera ett kraftvärmeverk utretts. 

Valet av undersökta miljöeffekter har baserats på miljö-
konsekvensbeskrivningen för anläggandet av kraftvärmeverket 
i Hagby (Hjalmarsson, 2014c). Detta gjordes huvudsakligen för 
att underlätta en jämförelse med alternativet Hagby. 

Rapporten grundar sig främst på sekundära data från rapporter, 
utredningar, analyser och kvalitativa intervjuer. Eftersom 
miljökonsekvensbedömningen syftar till att göra en generell 
analys av lokaliseringsområdena har varken tekniska 
utredningar eller samråd genomförts för respektive område. 
Dessa former av primärdata blir först relevant när en miljö-
konsekvensbeskrivning för en specifik plats ska genomföras. 

2.2 Rumslig avgränsning 

Den rumsliga avgränsningen utgår ifrån de alternativ som 
identifierades i lokaliseringsutredningen för anläggandet av 
kraftvärmeverket i Hagby (Hjalmarsson, 2014a). De 
lokaliseringsalternativ som utretts vidare är Löt, 
Karby/Brottby, Gillinge och Stava Syd, vilka har jämförts med 
lokaliseringsalternativet Hagby som redan omfattas av ett 
MKB-dokument. 

Ingen generell geografisk avgränsning har gjorts för studierna 
av miljöeffekterna vid vardera lokal. Istället har avgränsningen 
etablerats utifrån hur stort område som riskerar att påverkas 
signifikant av respektive miljöeffekt. 

2.3 Tidsavgränsning 

Den tidsmässiga avgränsningen utgår från kraftvärmeverkets 
färdigställandedatum, vilket för etapp 1 planeras till cirka år 
2018. Under etapp 1 kommer avfallspannan och oljepannan att 
byggas. 

Färdigställandedatumet var tidigare planerat till år 2017, 
baserat på att det befintliga MKB-dokumentet för Hagby 
(Hjalmarsson, 2014c) färdigställdes år 2014, innan plan-
processen för kraftvärmeverket behövde startas om. I och med 
att detta MKB-dokument färdigställs år 2015 förväntas 
kraftvärmeverkets etapp 1 därför nu bli förskjutet och 
färdigställt cirka år 2018. 

Den fullt utbyggda anläggningen har likt etapp 1 utretts men är 
i nuläget inte tidsspecificerad. Energi- och värmebehov utreds i 
ett längre tidsperspektiv, till år 2030. 
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3 Metod 
Miljökonsekvensbedömningen av de fem lokaliseringsalterna-
tiven är främst grundad på sekundär data från tidigare 
rapporter, utredningar och analyser. En stor del av 
informationen har hämtats från den tidigare miljökonsekvens-
beskrivningen över Hagby med tillhörande bilagor. Relevant 
information har även hämtats från Täby, Vallentuna och 
Österåkers kommun som exempelvis översiktsplaner och 
detaljplaner. Andra MKB-dokument över olika kraftvärmeverk 
i Sverige har även använts som referenser för att kunna jämföra 
utformning och bedömning av olika miljöaspekter. 

Information om lokaliseringsområdena har även inhämtats 
genom platsbesök, naturvärdesinventeringar och intervjuer. 
Inventeringarna av naturområden genomfördes med hjälp av en 
inventeringsmall för beskrivning av naturmiljön (Östergötlands 
skogsgrupp, 2014), men eftersom många djur och växter inte är 
aktiva under vinterhalvåret kunde en fullständig bedömning 
inte genomföras. Intervjuer har genomförts med intressenter 
som är involverade i planeringsprocessen av ett kraftvärme-
verk, som exempelvis kontaktpersoner på SÖRAB och projekt-
ansvarig på E.ON. Intervjuer har även genomförts med 
personer som bor i närheten av de olika lokaliserings-
alternativen och som kan tänkas bli berörda av verket. Täby, 
Vallentuna och Österåkers kommun har även kontaktats för 
ytterligare information om de olika platsalternativen. 

3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala 

För att kunna bedöma och jämföra miljökonsekvenserna för de 
olika lokaliseringsalternativen har en bedömningsmatris, 

utarbetad från en konsekvensskala använd av konsultföretaget 
Ekologigruppen AB (Kloth et al., 2011), använts. Matrisen 
ansågs lämplig eftersom den är generellt utformad och 
övergripande och kan därför appliceras på olika miljöaspekter. 
Bedömningsgrunderna i matrisen utgår från uppfyllnad av 
miljökvalitetsnormer och nationella rikt- och gränsvärden samt 
påverkan på lokala, kommunala och regionala intressen. 
Utifrån dessa aspekter består matrisen av en niogradig 
bedömningsskala av positiva respektive negativa konsekvenser 
(se Tabell 1). 
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Tabell 1. Konsekvensmatris för bedömning av miljöpåverkan. 

Mycket	  stora	  positiva	  
konsekvenser	  

Betydande	  förbättrande	  påverkan	  på	  riksobjekt	  eller	  regionalt	  värdefulla	  objekt.	  Alternativt	  bidrar	  tydligt	  med	  
åtgärder	  i	  miljömåls	  riktning	  eller	  bidrar	  till	  att	  tydligt	  förbättra	  nuvarande	  överskridna	  MKN,	  rikt-‐	  och	  gränsvärden.	  

Stora	  positiva	  konsekvenser	  
Begränsad	  positiv	  påverkan	  på	  riksobjekt	  eller	  regionala	  värden,	  eller	  betydande	  positiv	  påverkan	  på	  kommunala	  
värden.	  Alternativt	  bidrar	  med	  åtgärder	  i	  miljömåls	  riktning	  eller	  bidrar	  till	  att	  förbättra	  nuvarande	  överskridna	  
MKN,	  rikt-‐	  och	  gränsvärden.	  

Märkbara	  positiva	  konsekvenser	  
Liten	  positiv	  påverkan	  på	  riksobjekt	  eller	  regionala	  värden	  eller	  begränsad	  påverkan	  på	  kommunala	  värden	  eller	  
omfattande	  påverkan	  på	  större	  lokala	  värden.	  Alternativt	  bidrar	  delvis	  med	  åtgärder	  i	  miljömåls	  eller	  förbättrar	  
delvis	  nationella	  MKN,	  rikt-‐	  eller	  gränsvärden.	  

Små	  positiva	  konsekvenser	  
Liten	  positiv	  påverkan	  på	  kommunala	  värden	  eller	  mindre	  konsekvenser	  för	  lokala	  värden.	  Alternativt	  
överensstämmer	  med	  nationella	  miljömål	  eller	  uppfyller	  MKN	  och	  nationella	  rikt-‐	  och	  gränsvärden,	  men	  kan	  på	  ett	  
icke	  betydelsefullt	  sätt	  förbättra	  aspekter	  av	  dessa.	  

Inga/obetydliga	  konsekvenser	  
Inga	  påvisbara	  effekter	  eller	  konsekvenser	  av	  betydelse	  för	  de	  kända	  värdena,	  miljömål	  eller	  MKN	  och	  nationella	  
rikt-‐	  och	  gränsvärden.	  

Små	  negativa	  konsekvenser	  
Liten	  negativ	  påverkan	  på	  kommunala	  värden,	  eller	  mindre	  konsekvenser	  för	  lokala	  värden.	  
Alternativt	  uppfyller	  MKN	  och	  nationella	  rikt-‐	  och	  gränsvärden,	  men	  kan	  på	  ett	  icke	  betydelsefullt	  sätt	  motverka	  
aspekter	  av	  dessa.	  

Märkbara	  negativa	  konsekvenser	  

Liten	  negativ	  påverkan	  på	  riksobjekt	  eller	  regionala	  värden	  eller	  begränsad	  påverkan	  
på	  kommunala	  värden	  eller	  omfattande	  påverkan	  på	  större	  lokala	  värden	  och	  lokala	  miljömål.	  	  
Alternativt	  uppfyller	  MKN,	  men	  inte	  i	  alla	  dess	  aspekter	  eller	  uppfyller	  huvudsakligen	  nationella	  rikt-‐	  eller	  
gränsvärden,	  men	  inte	  i	  alla	  dess	  delar	  eller	  avseenden.	  

Stora	  negativa	  konsekvenser	  
Begränsad	  negativ	  påverkan	  på	  riksobjekt	  eller	  regionala	  värden	  eller	  betydande	  påverkan	  på	  värden	  av	  
kommunalt	  intresse.	  Alternativt	  riskerar	  att	  överskrida	  MKN,	  nationella	  rikt-‐	  eller	  gränsvärden	  för	  miljö	  eller	  
riskerar	  att	  motverka	  nationella	  miljömål.	  

Mycket	  stora	  negativa	  konsekvenser	  
Betydande	  negativ	  påverkan	  på	  riksobjekt	  eller	  regionalt	  värdefulla	  objekt.	  Alternativt	  överskrider	  tydligt	  
miljökvalitetsnormer,	  nationella	  rikt-‐	  eller	  gränsvärden	  för	  miljö	  eller	  motverkar	  tydligt	  nationella	  miljömål.	  
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Slutresultaten i rapporten bör dock tolkas med viss försiktighet 
eftersom miljökonsekvensbedömningar utifrån matriser medför 
en del generaliseringar (Wallentinus, 2007). Exempelvis är 
bedömningsskalan konstruerad efter grad av rumslig påverkan, 
där till exempel en regional påverkan klassas som högre än en 
lokal påverkan. Detta medför att projekt på lokal nivå bedöms 
ge mindre konsekvenser även om de kan ha en betydande 
påverkan på de lokala värdena. Detta innebär att kontrasterna 
av miljökonsekvenser för ett mindre projekt i vissa fall inte 
åskådliggörs på bästa sätt. Slutresultatet bör även tolkas med en 
viss försiktighet eftersom underkategorierna till de olika 
miljöaspekterna summeras vid bedömningen. Detta kan 
medföra att vissa avgörande konsekvenser, så kallade ’killing 
factors’, gömmer sig i materialet (Wallentinus, 2007).  

3.2 Geografisk information och kartframställning 

Samtliga kartor i rapporten är egenproducerade men en del 
komponenter är baserade på digitalisering utifrån redan 
existerande kartor. Kartorna i dokumentet har koordinatsystem 
SWEREF99 och har projektionen SWEREF99 TM. Copyright 
Lantmäteriet markerat på kartorna avser bakgrundskartan som 
har använts. 

De data som har används är: 

• Ortofoto 1 meter upplösning (Lantmäteriet, 2014a) 
• Terrängkartan (Lantmäteriet, 2014b) 
• Översiktskartan (Lantmäteriet, 2014c) 
• Fastighetskartan (Lantmäteriet, 2014d) 
• Höjddata 2 meter upplösning (Lantmäteriet, 2014e) 
• Fjärrvärmeobjekt (Stockholms läns landsting, 2014a) 

• Fjärrvärme områden (Stockholms läns landsting, 
2014b) 

• Grönstruktur (Stockholms läns landsting, 2014c) 
• Delavrinningsområden (SMHI, 2014b) 
• Riksintressen (Länsstyrelserna, 2014a) 
• Länsintressen (Länsstyrelserna, 2014c) 

Datainsamling och digitalisering har skett från: 

• Fornminnesinformation från Fornsök 
(Riksantikvarieämbetet, 2014) 

• Kulturmiljö Österåkers kommun (Österåker kommun, 
2006a) 

• Planområdets läge Rosenkälla (Österåker kommun, 
2014d) 

• Kulturhistoriska kvaliteter (Vallentuna kommun, 2010) 
• Planområdet Hagby (Hjalmarsson, 2014a) 

De programvaror som använts är ArcMap, ArcScene, Quick 
Terrain Modeler och GIMP 2.8.  

  



  

8 
 

4 Miljömål och lagrum 
Nedan presenteras delar ur miljöbalken (MB), plan- och 
bygglagen (PBL), kulturmiljölagen samt lagstiftning kring 
riksintressen och nationella miljökvalitetsmål som berörs i 
denna rapport. 

4.1 Lagstiftning och miljökvalitetsnormer  

Miljöbalken 
Miljöbalken är en samordnad lagstiftning för hela miljö-
området där övergripande mål, allmänna hänsynsregler och 
olika miljökvalitetsnormer finns beskrivna (1998:808). 
Miljöbalkens bestämmelser syftar till att främja en hållbar 
utveckling, där nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en god och hälsosam miljö (MB 1 kap.). Genom 
16 nationella miljökvalitetsmål preciseras det tillstånd i miljön 
som det svenska miljöarbetet ska leda fram till. Då miljöbalken 
tillämpas ska de uppsatta miljökvalitetsmålen vara vägledande. 

Allmänna hänsynsregler 
Vid tillståndsprövning av kraftvärmeverk är det miljöbalken 
och främst de allmänna hänsynsreglerna som ska tillämpas. 
Lagstiftningen reglerar hur etableringen ska genomföras och 
ligger till grund för bedömningen av huruvida projektet främjar 
de uppsatta miljömålen. De allmänna hänsynsregler som, i 
enlighet med 2 kap. 2-5 §§ MB (1998:808), bedöms beröras av 
ett kraftvärmeverk är försiktighetsprincipen, lokaliserings-
principen samt principen om hushållning av råvaror och energi. 
I enlighet med försiktighetsprincipen ska alla som bedriver 
eller avser att bedriva en verksamhet utföra skyddsåtgärder, 
iaktta begränsningar och i övrigt vidta de försiktighetsmått som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verk-
samheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
(MB 2 kap. 3 §). Enligt 2 kap. 6 § MB innebär 
lokaliseringsprincipen att verksamheter som tar i anspråk ett 
mark- eller vattenområde ska välja en plats som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljö. Principen om 
hushållning av råvaror och energi innebär att alla som bedriver 
en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt 
utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. 
Enligt MB ska förnybara energikällor även användas i första 
hand (MB 2 kap. 5 §). 

Lagstiftning för MKB 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett beslutsunderlag 
som, enligt 6 kap. MB (1998:808), ska utföras vid 
tillståndsansökan för att anlägga, driva eller ändra en 
verksamhet. Syftet med en MKB är att identifiera och beskriva 
de direkta och indirekta effekter som den planerade verk-
samheten eller åtgärden kan medföra på olika miljöaspekter. I 
dessa miljöaspekter ingår bland annat biologisk mångfald, 
människors hälsa, vatten och luft (MB 6 kap. 3 §). De 
verksamheter eller åtgärder som anses medföra betydande 
miljöpåverkan, och som alltid ska åtföljas av en MKB, finns 
listade i förordningen om MKB i miljöbalken. Etableringen av 
ett kraftvärmeverk omfattas av detta krav, och det är 
verksamhetsutövaren som ansvarar för och ska bekosta denna 
MKB. Verksamhetsutövaren är även skyldig att offentliggöra 
uppgifter om projektet samt samråda med myndigheter och 
enskilt berörda (MB 6 kap. 4 §). Om alternativa lokaliseringar 
av den planerade verksamheten är möjliga ska dessa 
presenteras tillsammans med en motivering till varför ett visst 
alternativ valts (MB 6 kap. 7 §). 
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Miljöfarlig verksamhet 
Användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan 
medföra olägenheter för människors hälsa eller miljö bedöms 
som en miljöfarlig verksamhet enligt MB 9 kap. Dessa 
olägenheter kan innefatta utsläpp av olika föroreningar till luft, 
mark, grundvatten och vattenområden. Användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som kan medföra andra 
olägenheter för omgivningen, som bland annat buller och 
skakningar, klassas även de som miljöfarlig verksamhet enligt 
MB 9 kap. 1 §. 

Kulturmiljölagen 

Kulturmiljölagen syftar till att skydda och vårda kulturmiljön i 
Sverige. Huvudsyftet med lagen är att undvika skador på 
kulturmiljön då ett arbete planeras eller utförs samt att 
kommande generationer ska ha tillgång till en mångfald av 
kulturmiljöer. I bestämmelserna ingår bland annat skydd av 
fornlämningar och fornfynd. Enligt kulturmiljölagen 2 kap. 6 § 
är det förbjudet att utan tillstånd ta bort eller bebygga inom ett 
fornlämningsområde, och enligt 12 § är det endast läns-
styrelsen som kan upphäva detta förbud genom samråd med 
verksamhetsutövaren. 

Plan- och bygglagen (PBL) 

PBL reglerar främst planläggning av mark och vatten samt 
lokalisering av byggnader. Bestämmelserna i lagstiftningen 
syftar till att främja en samhällsutveckling med en långsiktigt 
hållbar och god levnadsmiljö för nuvarande och kommande 
generationer (Plan och bygglagen, 1 kap. 1 §). PBL reglerar 
även bestämmelser rörande kommunala översiktsplaner, 
reglering av detaljplaner samt tillsyn och tillträde. 

Lagstiftning gällande riksintressen 
Riksintressen är större geografiska områden med värden och 
kvaliteter som anses viktiga ur nationellt perspektiv. 
Bestämmelser rörande riksintressen finns i MB 3 kap. samt 4 
kap. Exploatering och intrång i miljöer med stora värden för 
exempelvis natur- och kulturvård samt friluftsliv får endast 
komma till stånd om ingreppen inte påverkar dessa kultur- och 
naturvärden negativt (Boverket, 2014). Om det i ett område 
finns flera olika riksintressen, ska det riksintresse som bäst 
främjar en hållbar och långsiktig hushållning med mark, vatten 
och övrig fysisk miljö ges företräde (MB 3 kap. 10 §). 

4.2 Nationella och regionala miljömål 

Miljömålssystemet i Sverige består av generationsmålet, 16 
miljökvalitetsmål med tillhörande preciseringar samt 24 
etappmål. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet som 
miljön ska uppnå till år 2020. Syftet med miljökvalitetsmålen 
är att uppnå en långsiktig hållbar målbild för miljön och landets 
natur- och kulturresurser för kommande generationer. Med 
preciseringar ska miljökvalitetsmålen vara vägledande för hela 
samhällets miljöarbete, för myndigheter, länsstyrelser och 
kommuner, såväl som för näringslivet och andra aktörer 
(Naturvårdsverket, 2014d). Den föreslagna etableringen av ett 
kraftvärmeverk bedöms beröra 11 av 16 nationella miljömål 
(beskrivning av respektive berört kvalitetsmål redovisas i 
Bilaga 5 Miljömål).  

I Tabell 2 redovisas positiva och negativa effekter på de elva 
nationella miljömål som enligt Hjalmarsson (2014a) kommer 
att beröras av en etablering av ett kraftvärmeverk. 
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Tabell 2. Positiva och negativa effekter som en föreslagen etablering av ett kraftvärmeverk bedöms ha på elva berörda nationella miljökvalitetsmål.  

Nationella	  
miljökvalitetsmål	  

Positiva	  effekter	  för	  uppfyllelse	  av	  miljökvalitetsmål	  jämfört	  
med	  nollalternativet	  

Negativa	  effekter	  som	  motverkar	  uppfyllelse	  av	  miljökvalitetsmål	  
jämfört	  med	  nollalternativet	  

	  

	  
Begränsad	  
klimatpåverkan	  
	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kommer	  
utsläpp	  av	  växthusgaser	  att	  minska	  regionalt	  och	  globalt.	  
Möjlig	  övergång	  till	  förnyelsebara	  bränslen.	  

Ett	  större	  antal	  transporter	  ökar	  utsläpp	  av	  växthusgaser.	  	  
Produktionen	  kan	  medföra	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  bränslen.	  
	  

	  
Frisk	  luft	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kan	  
utsläpp	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  till	  förnyelsebara	  bränslen.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  nivå	  med	  
hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Förhöjda	  värden	  av	  farligt	  utsläpp	  från	  ökad	  transport	  till	  
anläggning.	  
	  Högre	  utsläpp	  av	  kväveoxider	  som	  främst	  orsakas	  av	  ökade	  
transporter.	  
Utsläpp	  till	  luft	  av	  partiklarna	  PM	  2,5	  och	  PM	  10.	  
Ökat	  lokalt	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  anläggning.	  

	  

	  
Bara	  naturlig	  
försurning	  
	  

Lägre	  utsläpp	  av	  svaveldioxid.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  nivå	  med	  
hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  bränslen.	  

	  
Giftfri	  miljö	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kan	  
utsläpp	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  till	  förnyelsebara	  bränslen.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  nivå	  med	  
hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  vattenföroreningar.	  	  
Förhöjda	  värden	  av	  farligt	  utsläpp	  från	  ökad	  transport	  till	  
anläggning.	  
Ökat	  utsläpp	  av	  kväveoxider.	  
Ökat	  utsläpp	  av	  ammoniak.	  

	  
Ingen	  övergödning	  

Lägre	  utsläpp	  av	  svaveldioxid.	  
Skadeförebyggande	  åtgärder	  kommer	  att	  vidtas	  för	  att	  
minska	  belastningen	  på	  omgivningen.	  

	  Vid	  avverkning	  av	  skog	  kan	  näringsämnen	  frigöras.	  
Kraftvärmeverket	  bidrar	  till	  långväga	  transporterade	  föroreningar.	  
Ökat	  utsläpp	  av	  kväveoxider.	  
Ökat	  utsläpp	  av	  ammoniak.	  

	  
Levande	  sjöar	  och	  
vattendrag	  

Skadeförebyggande	  åtgärder	  i	  form	  av	  reningsverk	  behöver	  
vidtas.	  

Etablering	  medför	  risk	  för	  lokala	  markföroreningar.	  
Förhöjda	  värden	  av	  farligt	  utsläpp	  från	  ökad	  transport	  till	  
anläggning.	  
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Grundvatten	  av	  god	  
kvalitet	  

Tillräcklig	  data	  saknas	  för	  bedömning.	   Tillräcklig	  data	  saknas	  för	  bedömning.	  	  

	  
Levande	  skogar	  

Inga	  positiva	  effekter	  kan	  identifieras.	  

Naturmark	  tas	  i	  anspråk.	  
Skog	  avverkas	  och	  naturvärde	  av	  kommunalt	  och	  lokalt	  intresse	  går	  
förlorade.	  
Skogen	  i	  planområdet	  och	  omgivande	  skogsområden	  fragmenteras.	  

	  
Ett	  rikt	  
odlingslandskap	  

Inga	  positiva	  effekter	  kan	  identifieras.	  
Åkermark	  kan	  tas	  i	  anspråk.	  	  	  
Kumulativa	  effekter	  gällande	  föroreningar	  kan	  påverka	  
odlingslandskap.	  	  

	  
God	  bebyggd	  miljö	  

Lokaliseringsalternativen	  ligger	  relativt	  avskilt	  och	  med	  långt	  
avstånd	  till	  bostadsområden.	  
Planerad	  kraftvärmeanläggning	  kan	  ersätta	  vissa	  mindre	  
centrala	  belägna	  produktionsanläggningar	  för	  fjärrvärme.	  
Förbättrad	  infrastruktur	  för	  energisystem	  gällande	  
stadsplaneringen	  för	  nordöstra	  Stockholm.	  
Ökad	  möjlighet	  för	  anslutning	  till	  fjärrvärmenät.	  

Ett	  större	  antal	  transporter.	  
Förhöjda	  värden	  av	  farligt	  utsläpp	  från	  ökad	  transport	  till	  
anläggning.	  
Ökat	  lokalt	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  anläggning.	  

	  
Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  
djurliv	  

Inga	  positiva	  effekter	  kan	  identifieras.	  	  	  

Naturmark	  tas	  i	  anspråk.	  
Fragmentering	  av	  skogslandskap	  kan	  leda	  till	  sämre	  
spridningsmöjligheter	  för	  växter	  och	  djur	  i	  närliggande	  områden.	  
Störningskänsliga	  arter	  kan	  ta	  skada	  av	  buller	  och	  utsläpp	  från	  
verksamhet	  och	  transport.	  
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5 Beskrivning av den planerade 
verksamheten 

5.1 Kraftvärme 

Ett kraftvärmeverk kan producera både el och värme, därmed 
kan energiinnehållet i bränsle nyttjas mer effektivt i jämförelse 
med många andra sätt att producera el och värme. I ett 
kraftvärmeverk eldas bränsle för att koka upp vatten till ånga. 
Ångan driver turbiner som i sin tur driver generatorer som 
alstrar el. Elen förs vidare ut i elnätet medan den kvarvarande 
värmen i ångan värmer upp vatten. Det uppvärmda vattnet går 
sedan ut i fjärrvärmenätet och används till uppvärmning av 
fjärrvärmeanslutna bostäder och fastigheter. Därefter leds 
fjärrvärmevattnet tillbaka till kraftvärmeanläggningen för att 
åter värmas upp. Figur 1 visar en schematisk bild över en 
kraftvärmeanläggning. 

5.2 Teknisk utformning 

Då annat underlag saknas, har det antagits att anläggningens 
utformning kommer att vara densamma även om verket byggs 
vid en annan lokal. Anläggningen vid Hagby planerades bestå 
av två enheter med två olika typer av pannor (Hjalmarsson, 
2014e). En enhet kommer att använda olika typer av sorterat 
verksamhetsavfall som bränsle vid förbränning, och den andra 
enheten kommer att förbränna fasta biobränslen som 
exempelvis brännved, flis, pellets och briketter. Anläggningen 
kommer även förses med kompletterande oljepannor för spets- 
och reservproduktion. Kraftvärmeverket kommer även att 
innehålla en inbyggd kross för biobränsle, en utjämnings- och 

avskiljningsdamm samt en ackumulatortank. Ackumulatorn gör 
det möjligt att förvara varmvatten och därmed möjliggör en 
jämnare värmeproduktion. Kraftvärmeverket kommer även att 
innehålla en rökgaskondensor, som kyler ner rökgasen så att 
vattenångan kondenserar. Lagring, beredning och hantering av 
bränsle planeras ske såväl på öppna ytor som i inbyggda 
mellanlager. Avfall som kan orsaka luktspridning kommer att 
hanteras och lagras i slutna system. Övrigt avfall kommer att 
lagras utomhus.  

Anläggningen planeras att byggas i två etapper. I den första 
etappen (etapp 1) kommer avfallspannan för verksamhetsavfall 
samt de oljeeldade pannorna för spets- och reservproduktion att 
byggas. Den biobränsleeldade pannan kommer att installeras 
under den andra etappen (Hjalmarsson, 2014e) då anlägg-
ningen kommer att bli fullt utbyggd. Valet av panna påverkar 
delvis anläggningens storlek och värmeproduktionens 
omfattning.  

  
Figur 1. Schematisk bild över en kraftvärmeanläggning (E.ON, 2012). 
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Den fullt utbyggda anläggningen kommer att kräva en yta på 
cirka 10 ha och den totala produktionen av värme och el 
beräknas bli cirka 280 GWh/år för etapp 1 och 880 GWh/år för 
fullt utbyggd anläggning. 

Kraftvärmeverket kommer att bestå av pannor, turbiner, 
rökgasreningssystem i form av slangfilter, skrubber samt 
rökgaskondensor (Figur 2). Tillkommer gör även ytor för 
hantering av bränsle samt bränsleupplag. För vidare informa-
tion om de olika stegen se 5.4 Skadeförebyggande åtgärder. 

 

Figur 2. Schematisk bild över de olika stegen i rökgasreningen. 

Infrastruktur krävs för transport av bränsle, restprodukter samt 
annan materiel som är nödvändig för driften av kraftvärme-
verket. Därtill måste kraftvärmeverket även anslutas till 
fjärrvärme-, el- och VA-nät. Anslutningsmöjligheterna kan 
variera mellan olika lokaliseringsalternativ. 

5.3 Miljörisker 

En miljöriskanalys utfördes för det planerade kraftvärmeverket 
i Hagby där potentiella miljörisker identifierades och 
bedömdes utifrån deras sannolikhet och konsekvenser 
(Lackman, 2014). Med miljörisker menas i det här 
sammanhanget oförutsedda händelser eller olyckor som kan 
påverka miljön eller människor utanför anläggningen. Dessa 
har bedömts utifrån E.ON:s planerade skyddsåtgärder 
(Hjalmarsson, 2014e), och med hänsyn till dessa åtgärder har 
bedömningen gjorts att det inte finns några risker som inte är 
acceptabla för verksamheten (Lackman, 2014). En acceptabel 
risk i det här sammanhanget betyder att sannolikheten för och 
konsekvenserna av den potentiella risken är förhållandevis låg. 
ÅF vill dock tydliggöra att de inte garanterar att alla potentiella 
risker har identifierats. Dock bör det noteras att även om 
bedömningen är att potentiella miljörisker är acceptabla kan 
dessa ändå komma att påverka omgivningen. 

Då annat underlag saknas har det antagits att de potentiella 
miljöriskerna kommer att vara densamma även om kraft-
värmeverket byggs vid en annan lokal. De miljörisker som kan 
komma att ha störst påverkan på omgivningen bedöms vara 
spill av ammoniak, brand i bränslestackar samt eventuellt 
släckvatten. Det bör noteras att det planerade kraftvärmeverket 
inte omfattas av Sevesolagen (1999:381) där åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor regleras (Lackman, 2014). Nedan följer en mer utförlig 
beskrivning av de miljörisker som ÅF har identifierat. 

Ammoniak kommer att hanteras vid anläggningen och kan 
därmed utgöra en risk vid läckage. Spill av ammoniak kan ske 
om till exempel lagringstanken går sönder, att lagringstanken 
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överfylls vid lossning, i samband med lossning samt vid 
läckage från pumpar, rör och tankbilar. Andra olyckor inom 
området, så som bränder och trafikolyckor, kan också resultera 
i läckage av ammoniak. Ammoniaklösningen som kommer att 
användas vid kraftvärmeverket har en koncentration på 25 %, 
vilket innebär att den är frätande samt mycket giftig för 
vattenlevande organismer. Enligt ÅF kan utsläpp från pot-
entiella olyckor komma att få en negativ påverkan på boende i 
området, dels genom mindre övergående hälsoeffekter och dels 
genom lukt. Allvarligare konsekvenser för hälsan som inte är 
övergående kan ske om ett större utsläpp skulle inträffa i 
samband med till exempel en vindstilla vinterdag med låga 
temperaturer (Lackman, 2014). 

Brand i bränslestackar kan uppstå om höga temperatur-
stegringar sker i stacken, vilket kan vara en följd av bland 
annat för höga bränslestackar, för långa lagringstider eller för 
hög fukthalt (Statens Energimyndighet, 2007). Dessa bränder 
kan ge upphov till rök innehållande partiklar, gaser och 
aerosoler som kan ge övergående besvär för människor som rör 
sig i omgivningen. Röken från bränder i bränslestackar kan 
innebära en risk för närliggande trafik då sikten försämras. 

5.4 Skadeförebyggande åtgärder 

Utformning, utrustning och hantering 
Planerade åtgärder är enligt E.ON utformade utifrån gällande 
riktlinjer och föreskrifter (Lackman, 2014). Av vikt är till 
exempel tillräckliga säkerhetsavstånd mellan kraftvärmeverket 
och andra objekt. Stockholms länsstyrelse har exempelvis 
riktlinjer angående avstånd till transportleder, vilket i det här 
fallet är 70 meter (Lackman, 2014). En annan viktigt åtgärd är 

så kallade brandgator mellan bränslestackar (Sten Johansson, 
pers. komm., 2014-12-03). För att förhindra att en brand 
kommer i kontakt med farliga ämnen som hanteras i anlägg-
ningen kommer dessa ämnen att placeras på ett säkert avstånd 
från bränslestackarna. 

För vissa mer skadliga kemikalier som hanteras på anlägg-
ningen finns en rad specifika skyddsåtgärder. Ammoniak 
kommer exempelvis placeras i en invallning försedd med 
sprinklers för att kunna spola ner ammoniakångor vid läckage. 
Vidare finns det en mängd skyddsåtgärder som ska tillämpas 
vid hantering och vid förflyttning av ammoniak. Vid påfyllning 
i tank ska ämnet fyllas från toppen av tanken. Tanken ska även 
utformas med en vakuumventil för att hålla ett lagom tryck och 
slangkopplingen ska märkas ut. Rör från tank till byggnader 
dras i kulvertar för att minimera risken för utsläpp. Samtliga 
kemikalier som är riskklassade omfattas av liknande skydds-
åtgärder. Genom att märka ut slangkopplingarna minskas till 
exempel risken för att ämnena blandas ihop. 

All hantering, utrustning samt alla rutiner ska utformas enligt 
gällande regelverk för att minimera risken för farliga utsläpp 
och bränder (Lackman, 2014). Likaså är den förbränning som 
kommer att ske på anläggningen noga reglerad. Detta berör 
bland annat utformningen av förbränningsanläggningen och 
utsläppsnivåer till omgivningen (Hjalmarsson, 2014e). An-
läggningen kommer därför utformas med bästa teknik (BAT), 
enligt gällande föreskrifter, för att uppnå effektiv rening av 
rökgas och av restprodukter.  

Rökgasrening 

För att reducera halter av skadliga ämnen, stoft och partiklar i 
rökgasen kommer anläggningen att förses med ett flertal 
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reningssteg (se Figur 2). I det första steget kommer aktivt kol 
att tillsättas för att binda kvicksilver och andra tungmetaller. 
Rökgasen kommer sedan passera ett slangfilter som filtrerar 
bort dessa partiklar från rökgasen (för behandling av 
restprodukterna se 5.7 Restprodukter). I slangfiltret kommer 
även kalk att tillsättas för att neutralisera försurande ämnen. 
Därefter kommer rökgasen att föras genom en våt skrubber där 
vatten sprejas ut mot gasen, vilket fångar upp partiklar och 
andra fasta föroreningar (Hjalmarsson, 2014e). Det sista steget 
i rökgaskondensering är att rökgasen kyls ned till kondens-
sationstemperaturen varvid vattenångan i gasen övergår till 
flytande form och samtidigt binder föroreningar i rökgasen. 

Vattenrening 

Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att passera 
slamavskiljare samt oljeavskiljare innan det når utjämnings- 
och reningsdammen (Hjalmarsson, 2014e; Lackman, 2014). 
Även processavloppsvatten kommer att samlas upp för rening 
innan vattnet leds vidare till recipienten. Vid släckning av 
bränder finns risk att förorenat släckvatten sprider sig till 
vattendrag, vilket planeras att förhindras genom att renings-
dammen kommer vara avstängningsbar (Lackman, 2014). 

Buller 

För att minska påverkan på omgivningen behövs buller-
avskärmning. Viktigt är att bulleravskärmningarna är akustiskt 
täta, av rätt höjd och tillräcklig utbredning i längdled samt på 
rätt avstånd i förhållande till bullerkällan (Sundgren, 2014). 
Bränsleupplag kan avskärma en del buller och skulle kunna 
användas för att minska behovet av fasta bullerskydd. 
Logistiken vid bränslehanteringen blir då särskilt viktig för att 
styra bullerspridningen. Vidare bör kraftvärmeverkets ut-
formning inom utvecklingsområdet beaktas. Genom en viss 

placering skulle ljudemissionerna kunna riktas bort från de 
närmast boende och därmed få en mindre påverkan på dessa 
(Sundgren, 2014). 

5.5 Klimatpåverkan 

I Tabell 3 redovisas de förväntade årsmedelvärdena av 
koldioxidemissioner för etapp 1 och för en fullt utbyggd 
anläggning. Dessa värden är baserade på förväntad drift av 
respektive panna. Värdena i tabellen är framtagna med viss 
marginal för att ta hänsyn till olika framtida driftförutsättningar 
som anläggningen förväntas söka tillstånd för, exempelvis 
variationer i bränslesammansättningar och bränsleslag 
(Hjalmarsson, 2014e). Utsläppsvärden för biogen koldioxid 
saknas. 

Tabell 3. Bedömning av årliga utsläpp av koldioxid till luft från den 
planerade kraftvärmeanläggningen, etapp 1 och fullt utbyggd anläggning 
år 2020 (Hjalmarsson, 2014a). 

Utsläpp	  (ton)	   Etapp	  1	   Fullt	  utbyggd	  	  
anläggning	  

Koldioxid	  (fossil)	   33	  900	   43	  400	  

Varav	  från	  fossil	  del	  avfall	   30	  600	   39	  900	  

Varav	  från	  eldningsolja	   3	  300	   3	  500	  
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5.6 Resurshushållning 

Elförbrukning 

Den beräknade elförbrukningen för etapp 1 är 10-12 GWh/år 
och för en fullt utbyggd anläggning 26-30 GWh/år. I dessa 
beräkningar inkluderas inte den energi som krävs för att 
kompensera för energiförluster i fjärrvärmenätet (Hjalmarsson, 
2014e). 

Bränslen 

Under etapp 1 kommer olika typer av verksamhetsavfall att 
användas som bränsle. Den förväntade årliga avfallsmängden 
vid normal drift är 130000 ton verksamhetsavfall. Det är inte 
aktuellt att använda osorterat hushållsavfall som bränsle i 
avfallspannan.   

Vid fullt utbyggd anläggning kommer även olika sorter av 
biobränslen att förbrännas. Dessa bränslen kommer främst att 
utgöras av grot (grenar och toppar), ved, bark och spån. 
Åtgången av dessa material beräknas till 270000 ton/år 
(Hjalmarsson, 2014e). 

Vattenförbrukning och processavloppsvatten 

Många delar av anläggningen använder vatten vilket kräver 
olika typer av rening och därmed flera avloppssystem 
(Hjalmarsson, 2014e). De största mängderna av 
processavloppsvatten kommer att utgöras av rökgaskondensat. 
Mängden rökgaskondensat kommer dock variera beroende på 
fuktinnehåll i bränslet samt vid vilken temperatur som 
förbränningen kommer att ske. Rökgaskondensat innehåller 
höga föroreningshalter och kräver därför avancerad rening 
innan det avleds till utjämnings- och avskiljningsbassäng. 

Processavloppsvatten utgörs även av vatten från 
bottenblåsning, avtappat pannvatten samt fjärrvärmevatten från 
nätet. Allt processavloppsvatten kommer att renas och 
återanvändas i största möjliga mån. Under perioder då det kan 
finnas underskott av vatten i anläggningen, kommer vatten från 
dammen att återföras till anläggningen. De slutna systemen 
syftar till att minska både utsläppen till recipienten och behovet 
av kommunalt vatten (Hjalmarsson, 2014e). 

Hårdgjorda ytor kommer att medföra en ökad ytavrinning i 
området. Dagvattnet kommer att renas genom en 
slamavskiljare och oljeavskiljare. En utjämnings- och 
avskiljningsdamm är planerad i anslutning till kraftvärmeverket 
för att utjämna flödet samt för att utgöra ytterligare ett 
reningsteg av vattnet. Eventuellt kan ett fördröjningsmagasin 
komma att behövas om utjämnings- och avskiljningsdammen 
är belägen högre än anläggningen. 

Spolvatten från golvbrunnar i anläggningen kommer även det 
att renas genom en oljeavskiljare för att sedan, via för-
dröjningsmagasinet, ledas vidare till utjämnings- och 
avskiljningsdammen (Hjalmarsson, 2014e). 

5.7 Restprodukter 

Vid förbränning av sorterat avfall bildas olika restprodukter. 
Restprodukterna består bland annat av bottenaska som finns 
kvar i pannan efter förbränning samt av rester från rökgas-
reningen. Bottenaskan kan användas till olika ändamål, 
exempelvis för att täcka avslutade deponier. Restprodukterna 
innehåller även metaller som kan sorteras ut och återvinnas. 
Det som blir kvar bildar så kallat slagg-grus i olika storlekar. 
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Figur 3. Utbredning av nuvarande och möjliga framtida 
fjärrvärmeförsörjda områden i Stockholmsregionen, samt värmeverk. Data 
över fjärrvärmenätet är taget från RUFS 2010 och kan därför vara 
inaktuell. 

Detta kan användas istället för naturgrus för olika ändamål 
(Ragn-Sells, 2011). 

Rökgasprodukten däremot innehåller höga halter av 
föroreningar och klassas som farligt avfall. Dessa rester måste 
därför tas om hand av företag med särskilt tillstånd för 
hantering av farliga ämnen. Avståndet till den anläggning där 
askan kommer att omhändertas är dock inte den avgörande 
faktorn, utan detta är en upphandlingsfråga som kommer att 
hanteras längre fram i processen. Enligt Ragn-Sells, som driver 
den närmaste anläggningen med tillstånd att ta om hand farligt 
avfall (Hjalmarsson, 2014g), kan rökgasprodukten blandas med 
andra sorters askor och vatten (Ragn-Sells, 2011). Blandningen 
bildar då ett betongliknande material som föroreningarna 
förblir fastbundna i. Blandningen kan därefter deponeras. 

Även vid förbränning av biobränsle bildas bottenaska och 
rökgasreningsrester. Beroende på vilken typ av biobränsle som 
kommer att användas i biobränslepannan kan viss aska 
återanvändas till gödsling i skog (Hjalmarsson, 2014g). All 
hantering och transport av dessa restprodukter kommer att ske 
helt slutet för att eliminera risken för spridning (Hjalmarsson, 
2014e). 

6 Nulägesbeskrivning 
Stockholm Nordost består av kommunerna Täby, Vallentuna, 
Österåker samt Danderyd, Norrtälje och Vaxholm (Täby 
kommun, 2014c). Idag produceras värme lokalt för varje 
kommun och flera av värmeverken ligger centralt i 
kommunerna. Detta leder till att tunga transporter måste 
passera tätbebyggda områden vilket anses mycket olämpligt ur 

miljö- och säkerhetssynpunkt. Enligt RUFS finns ett behov av 
att expandera och koppla samman fjärrvärmenäten, speciellt i 
Stockholmregionens nordöstra kommuner. I dessa kommuner 
finns det även ett behov av en ny kraftvärmeanläggning (se 
Figur 3) (Regionplanekontoret, 2010). Långt gångna planer av 
att etablera ett kraftvärmeverk vid Hagby (Täby kommun), var 
tvungna att läggas ned tidigare under 2014. Anledningen var att 
allmänheten och länsstyrelsen ansåg att exploateringen skulle 
leda till för stora intrång på kultur- och naturvärden. De 
nordöstra kommunerna har nu beslutat att återuppta processen 
av en etablering av ett kraftvärmeverk och för detta krävs fler 
studier för att kartlägga alternativa lokaliseringsområden (Täby 
kommun, 2014c). 
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I Stockholmsregionen utgör de gröna kilarna ett nät av 
områden med höga rekreations-, natur-, och kulturmiljövärden. 
Kilarna fungerar som gröna korridorer mellan grönområdena i 
regionen (se Figur 4). Enligt RUFS (Regionplanekontoret, 
2010) har de större sammanhängande grönområdena en viktig 
funktion för människors hälsa samt för biologisk mångfald och 
dessa kan inte ersättas med mindre uppstyckade områden. 
Gröna kilar kräver en bredd på minst 500 meter för att växter 
och djur ska kunna röra sig mellan de större grönområdena 
(Region- och trafikplanekontoret, 2004). Tre av Stockholms-
regionens kilar går genom de berörda kommunerna och dessa 
är; Angarnkilen, Bogesundskilen och Rösjökilen. Angarnkilen 
löper genom Täby kommun, Vallentuna kommun och 
Österåkers kommun. Övriga kilar i de berörda kommunerna är 
Bogesundskilen (Täby kommun och Österåker kommun) och 
Rösjökilen (Täby kommun och Vallentuna kommun) 
(Vallentuna kommun, 2014c; Westerlund, 2009; Österåker 
kommun, 2014c). 
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Figur 4. Utbredning av gröna kilar i Stockholmsområdet med de potentiella lokaliseringsalternativen angivna (Stockholms läns landsting 2014c). 
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6.1 Energi- och värmeproduktion i dagsläget 

Täby kommun 

År 2012 inledde Täby kommun ett samarbete med E.ON 
Värme AB för att bygga ut fjärrvärmenätet (Täby kommun, 
2014d). Idag finns tre produktionsanläggningar för fjärrvärme i 
kommunen, belägna i Arninge, Hägernäs och centrala Täby. 
Anläggningen i Arninge består av två pelletspannor och två 
oljepannor. I Hägernäs finns en panncentral bestående av tre 
oljepannor och i centrala Täby ligger ÅVA panncentral som 
består av en pelletspanna och två oljepannor (Hjalmarsson, 
2014a). Eftersom ÅVA-anläggningen släpper ut föroreningar i 
ett tätbebyggt område anser Täby kommun att det är viktigt att 
denna anläggning blir till en reservanläggning som endast 
används under extrem kyla (Täby kommun, 2014e). 

Vallentuna kommun 

I Vallentuna kommun finns tre anläggningar knutna till 
fjärrvärmenätet vilka är Okvista värmeverk, Centrum-
anläggningen och Bällstaberg. Okvista består av två fliseldade 
rosterpannor och två oljepannor för reserv- och spetsdrift. 
Oljepannorna eldas med bioolja eller eldningsolja och även 
rosterpannorna kan eldas med eldningsolja. Centrum-
anläggningen utgörs av tre oljepannor och en värmepump 
medan Bällstaberg består av en oljepanna (Hjalmarsson, 
2014a). 

Österåkers kommun 

I Österåkers kommun finns en huvudanläggning för fjärr-
värmesystemet samt tre mindre anläggningar. Huvud-
anläggningen heter Åkersberga värmeanläggning som består av 
fyra pannor, varav två eldas med träpellets och två med bioolja 

eller eldningsolja som reserv. De andra panncentralerna ligger i 
Solskiftet, Hacksta och Åkerstorp (Hjalmarsson, 2014a). 
Värmen från dessa anläggningar är till 95 % producerad med 
förnybara bränslen (Österåker kommun, 2011). 

6.2 Befolkning 

Täby, Vallentuna och Österåkers kommun har ett högt 
exploateringstryck och tillhör den region som växer snabbast i 
Sverige (Regionplanekontoret 2010; Täby kommun 2009; 
Vallentuna kommun 2010; Österåkers kommun 2006).  Antalet 
invånare och bostäder, dagbefolkningens storlek och en 
prognos över framtida befolkning redovisas i Tabell 4. I och 
med att prognoser som görs över längre tidsperioder blir 
osäkrare än prognoser över korta, har befolkningen för 2030 
satts med ett intervall (Statistiska centralbyrån, 2013a; 
Statistiska centralbyrån, 2012 & Regionplanekontoret, 2010). 

Tabell 4. Demografi i Täby, Vallentuna samt Österåkers kommun 
(Statistiska centralbyrån, 2013a; Statistiska centralbyrån, 2012 & 
Regionplanekontoret, 2010). 
 

	  
Täby	   Vallentuna	   Österåker	   Totalt	  

Bostäder	   26	  600	   11	  600	   15	  200	   53	  400	  

Dagbefolkning	   23	  730	   8	  772	   10	  322	   42824	  

Invånare	   66	  292	   31	  616	   40	  495	   138	  403	  

Prognos	  invånare	  
2018	  

69	  442	   35	  017	   42	  842	   147	  301	  

Prognos	  invånare	  
2030	  

70	  000-‐	  
78	  000	  

34	  000-‐	  
	  38	  000	  

41	  000-‐	  
47	  000	  

58	  600-‐	  	  
7	  700	  

Prognos	  bostäder	  
2030	  

33	  600-‐	  
37	  600	  

15	  600-‐	  
18	  600	  

18	  200-‐	  
21	  200	  

67	  400-‐
77	  400	  
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6.3 Befintliga miljöproblem 

Täby kommun 

Fragmenteringen av landskapet utgör idag ett problem för att 
upprätthålla spridningssamband i Täby kommuns natur-
landskap menar Westerlund (2009). Genom kommunen går tre 
av Stockholmsområdets gröna kilar; Rösjökilen, Angarnkilen 
och Bogesundskilen. Alla dessa kilars spridningssamband 
behöver idag säkerställas och förstärkas. Det som främst hotar 
spridningssambanden inom kommunen är bebyggelse och 
vägar. Uppdelningen av landskapet har i Täby kommun lett till 
en minskning av biologisk mångfald och även rekreations- och 
friluftsvärden hotas av detta (Westerlund, 2009). 

Vattenmiljön utgör ett stort miljöproblem för Täby kommun 
och är idag under hård belastning av näringsämnen och 
föroreningar. Enligt EU:s vattendirektiv är Vallentunasjön, 
Ullnasjön, Stora Värtan, Ullnabäcken och Hagbyån klassade 
som vattenmiljöer. På grund av övergödning uppnår idag ingen 
av dessa god ekologisk status, men ska ha uppnått detta fram 
till år 2021. Ytterligare ett miljöproblem i kommunen är 
utsläpp av växthusgaser, vilket även är ett regionalt, nationellt 
och globalt problem. I Täby kommun står framförallt 
vägtrafiken och framförallt uppvärmning av byggnader för de 
största utsläppen (Westerlund, 2009).  

Vallentuna kommun 
Ett märkbart problem ur miljösynpunkt för Vallentuna 
kommun är att befolkningen är utspridd i ett antal mindre 
tätorter. Detta är enligt Brunsell (2010) problematiskt då dessa 
tätorter är så små eller glesa att en utbyggnad av ett fjärr-
värmesystem har varit svårt att åstadkomma. Detta gör det 

svårare att ta vara på spillvärme och spillkyla från 
verksamheter i kommunen. Möjligheten för etablering av 
verksamheter och service i mindre orter är relativt liten, vilket 
leder till ett stort behov av dagliga transporter. Även trenden att 
permanentera fritidshus i kommunen har lett till ökade 
transporter och ett ökat bilberoende då fritidshusen ofta ligger i 
perifera områden. Den ökande trafiken i Vallentuna kommun 
är ett märkbart problem ur hälsosynpunkt, då det leder till 
sämre luftkvalité och mer buller (Brunsell, 2010). 

Ytterligare ett miljöproblem i Vallentuna kommun är 
vattenmiljön. Enligt vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer 
finns det fyra sjöar i kommunen vars ekologiska status måste 
förbättras fram till år 2021 (Brunsell, 2010). Tre av dessa sjöar 
har idag obetydlig eller måttlig ekologisk status och dessa är; 
Garnsviken, Sparren och Ullnasjön. Vallentunasjön är den 
fjärde sjön vars status är stort otillfredsställande. Dessa fyra 
sjöars status ska till år 2021 höjas till god ekologisk status. 
Detta betyder att så länge kriteriet inte är uppnått kan inga 
projekt som försämrar vattenkvalitén i dessa sjöar utföras 
(Brunsell, 2010) 

Bebyggelsen i form av hus, vägar och järnvägar utgör idag ett 
mindre problem för spridningssamband för djur och växter i 
kommunen menar Brunsell (2010). Fragmenteringen av 
landskapet kan i framtiden komma att leda till ett hot mot olika 
skyddsvärda arter. Denna fragmentering utgör även hot för 
rekreationsvärden inom kommunen (Brunsell, 2010). 

Österåkers kommun 
Med Österåkers kommuns växande befolkning ökar energi-
användningen och miljöpåverkan märkbart. Österåker kommun 
har tre prioriterade miljömål: minska den totala energi-
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användningen med 20 %, öka andelen förnybar energi till 80 % 
och minska klimatpåverkan till 0,75 ton CO2 per heltidsanställd 
inom kommunen. Dessa mål ska vara uppnådda till år 2020 
med delmål till 2014 (Österåker kommun, 2011). 

Ett annat märkbart problem är de stora mängder avfall som 
produceras. Det konstateras i kommunens avfallsplan att för att 
kunna bedriva en hållbar avfallshantering måste avfallet ingå i 
ett kretslopp och återvinnas. Samtidigt måste den totala 
mängden avfall minska. Ett mål är att avfallet ska vara så 
välsorterat att man ska kunna använda det till framställning av 
el och värme. Även utökad kommunikation med grann-
kommunerna och aktivt samarbete mellan de kommunala 
avfallsbolagen Roslagsvatten AB och SÖRAB ska vara en 
central del i verksamheten (Österåker kommun, 2012). 

Åkerströmmen och Loån är de två största avrinningsområdena i 
kommunen och måste skyddas samt restaureras. Kommunen 
konstaterar att utsläppt till vattendrag från tätorter, industriella 
verksamheter, jordbruk och enskilt avlopp måste minska för att 
inte stora miljöproblem ska uppstå. Då dessa områden går över 
kommungränserna utgör detta mellankommunala frågor 
(Österåker kommun, 2006a). 

7 Nollalternativ 
Nollalternativet innefattar miljöns utveckling om ett 
kraftvärmeverk inte byggs. Nollalternativet kommer innebära 
att värme produceras i befintliga värmeanläggningar och att 
fjärrvärmenäten i Täby, Vallentuna och Österåkers kommun 
inte kopplas samman. 

I alla tre kommuner förväntas en befolkningsökning (se Tabell 
4, avsnitt 6.2 Befolkning) och Täby-Arninge är dessutom en av 
de yttre stadskärnor som, enligt RUFS, ska utveckla sin 
stadsstruktur (Länsstyrelsen Stockholm, 2010). Befolknings-
ökningen kommer leda till ett ökat behov av värmeproduktion i 
kommunerna. Utifrån regionala mål angående främjandet av 
god resurshållning och begränsade utsläpp har alla kommuner 
utvecklat egna mål i sina klimat- och energistrategier. Dessa 
mål syftar till att samtliga kommuner ska öka sin användning 
av förnybara bränslen samt minska behovet av fossila bränslen 
(Vallentuna kommun, 2010; Täby kommun, 2014b; Österåker 
kommun, 2006a). 

7.1 Utbyggnad av befintliga 
fjärrvärmeanläggningar 

Om inget nytt kraftvärmeverk byggs i området kommer det 
krävas en förnyelse och utveckling av befintliga fjärr-
värmeanläggningar för att täcka det växande energibehovet. 
Det finns redan i dag planer på ombyggnationer av de 
befintliga fjärrvärmeanläggningarna. E.ON har ansökt om ett 
nytt miljötillstånd för Okvista värmeverk, i Vallentuna 
kommun, där huvudsakligen biobränsle kommer att förbrännas 
(E.ON, 2013). I centrala Åkersberga, i Österåkers kommun, har 
ombyggnationer av fjärrvärmeanläggningen redan påbörjats 
(E.ON, 2014). Även vid denna anläggning kommer till största 
del biobränslen att användas som bränsle (Hjalmarsson, 
2014c). Genom denna uppgradering kan flera av dagens äldre 
befintliga anläggningar, i Vallentuna och Österåkers kommun, 
komma att avvecklas. 
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Befintliga samt planerade värmeanläggningar beräknas kunna 
täcka värmebehovet över den närmaste framtiden men i 
jämförelse med ett storskaligt kraftvärmeverk innebär dagens 
värmeproduktion större ekonomiska och miljömässiga 
kostnader. Värmeanläggningarna i kommunerna är placerade i 
tätorter som medför att ett stort antal tunga transporter måste 
passera bebyggelse vilket skapar risker ur säkerhets- och 
miljösynpunkt. Dessutom förloras möjligheten att utvinna el av 
bränsleförbrukningen vilket minskar kommunernas energi-
effektivisering och ekonomiska vinster (Nilsson, pers. komm., 
2015-01-08).  

I ett längre tidsperspektiv kommer befintliga värme-
anläggningar inte ha en tillräcklig kapacitet för att täcka det 
förväntade energibehovet. Detta beror främst på att befintliga 
anläggningar inte kan byggas ut fullständigt på grund av 
begränsade marktillgångar. Exempel på detta är Åkersberga 
värmeanläggning som ligger relativt nära bostäder 
(Länsstyrelsen Stockholm, 2013). 

Enligt kommunerna finns det inte många andra alternativa 
energikällor för att täcka framtida värmebehov. I Vallentuna 
kommuns energiplan och Österåkers kommuns klimat- och 
energistrategi framgår inte några planer för annan typ av 
värmeproduktion av större skala (Vallentuna kommun, 2014a; 
Österåkers kommun, 2011). Enligt Täby kommuns strategi kan 
geovärme vara av intresse för kommunen (Täby kommun, 
2014b).  

Konsekvenserna av nollalternativet på regional skala blir att de 
större fjärrvärmenäten i länet inte kommer att kopplas ihop. 
Detta står i motsats till planen i RUFS där målet är att skapa ett 
sammankopplat och storskaligt fjärrvärmenät i regionen. Ett 

sammankopplat fjärrvärmenät höjer energieffektiviteten och 
ger miljövinster genom en storskalig användning av bio-
bränslen (Länsstyrelsen Stockholm, 2013a). Denna utveckling 
är ett steg i ledet för att kommunerna ska kunna uppnå sina 
kommunala energi- och klimatmål och samtidigt sänka sina 
energikostnader. 

8 Lokaliseringsalternativ 
Nedan presenteras de olika lokaliseringsalternativen Löt, 
Karby/Brottby, Gillinge, Stava Syd och Hagby (Figur 5). 
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Figur 5. Lokaliseringsalternativens relativa läge i nordösta Stockholmsregionen.  
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8.1 Löt 

8.1.1 Områdesbeskrivning 

Löts avfallsanläggning ligger i norra delen av Vallentuna 
kommun i nära anslutning till E18 vid trafikplats Söderhall. I 
anknytning till denna anläggning finns ett mindre skogsområde 
som kan vara lämpligt för ett kraftvärmeverk. Ett fåtal bostäder 
är belägna över 500 m bort från lokaliseringsområdet. Det 
närmaste större samhället är Kårsta som är beläget omkring tre 
km nordväst om SÖRAB:s anläggning. Lokaliseringsområdet 
ligger i en dalgång med nordlig till sydlig riktning och består 
av lera med några uppstickande moränpartier (SÖRAB, 2008). 
Den angränsande marken består till större delen av skog och 
jordbruksmark (se Figur 6). Historiskt sett har platsen täckts av 
ängsmark som omvandlats till jordbruks- och skogsmark 
(Vallentuna kommun, 2014b). 

Löts avfallsanläggning nämns som en viktig del i Stockholms 
planer för avfall och återvinning (Regionplanekontoret, 2010).  
I den aktuella översiktsplanen planeras en utökning av avfalls-
anläggningen Löt samt industrier inom området (Vallentuna 
kommun, 1994b), dock finns inte någon fördjupad översikts-
plan för området.  

Avfallsanläggningen och omgivande mark ägs av SÖRAB, 
som i sin tur ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands 
Väsby samt Vallentuna. Det finns i dagsläget en väg till 
avfallsanläggningen, dock är all transport till deponin skatte-
pliktig och måste registreras. Vid byggnation av ett kraftvärme-
verk bör en ny väg anläggas till området. Om bränsle köps från 

Löt kan cirka 25-30 % av bränslebehovet täckas för etapp 1 
(Johansson, pers. komm., 2014-12-03). Andra regionala alt-
ernativ för att köpa in bränsle är till exempel från SÖRAB:s 
verksamhet i Hagby (Johansson, pers. komm., 2014-12-03).  

Figur 6. Möjlig utbredning och placering av lokaliseringsområdet Löt. 
Rödstreckad markering visar kraftvärmeverkets ytbehov och är ett exempel 
på placering. 

Då Löt ligger långt från befintligt fjärrvärmenät uppskattas det 
att kostnader för sammanbindningsledningar för fjärrvärme 
från Löt kommer att uppgå till cirka 824 miljoner kronor 
(Hjalmarsson, 2014a). För anslutning till det befintliga elnätet 
är avståndet cirka fem km vilket skulle medföra en kostnad på 
cirka 11 miljoner kronor (Hjalmarsson, 2014a). Avståndet till 
de områden som är planerade att utnyttja det nya fjärr-
värmenätet är tio km för Vallentuna, 14 km för Åkersberga 
samt mer än 20 km för Täby.  
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8.1.2 Lokalt nollalternativ 

Översiktsplanerna för området beskriver möjligheter för 
fortsatt utveckling av industrier, till exempel bergtäkter och 
masshantering. SÖRAB uppger att de kommer fortsätta bedriva 
sin verksamhet (Johansson, pers. komm., 2014-12-03) och 
enligt detaljplanen är det planerat för fortsatt deponiverksamhet 
med möjlighet till utbyggnad av den befintliga verksamheten 
(Vallentuna kommun, 1994b). Området sydväst om avfalls-
anläggningen är enligt detaljplanen avsatt för småskalig 
industri, bergtäkt samt trafikplats Roslagsporten med service-
butik (Vallentuna kommun, 1994a). På den östra sidan om E18 
finns planer på att anlägga kontorsbyggnader, servicebutiker 
och hotell (Vallentuna kommun, 1995). I landsbygdsområdet 
omkring Löt finns planer som prövas angående att bygga fler 
bostäder i vissa delar (Vallentuna kommun, 2010). 

Den pågående verksamheten har idag ingen större påverkan på 
miljön kring deponiområdet och en fortsatt verksamhet tros 
inte öka påverkan på miljön. Skulle deponianläggningen utökas 
eller nya industrilokaler anläggas, kommer detta troligtvis att 
påverka landskapsbilden och potentiellt ha en negativ inverkan 
på miljön. Övriga miljökonsekvenser behöver utredas närmare 
beroende på vilken verksamhet som ska anläggas i området.  

8.1.3 Miljöpåverkan 

8.1.3.1 Transporter 
Nuläge 
Den planerade verksamheten ligger i anslutning till SÖRAB:s 
avfallsanläggning som har en egen avfartsväg från Väg 268, i 
nära anslutning till E18. Idag åker ungefär 5 000-10 000 

lastbilar per år med deponiavfall till Löt (Johansson, pers. 
komm., 2014-12-03,) och under 2006 uppgick totala antalet 
tunga transporter till 14 000 (SÖRAB, 2008). Vardagsdygns-
medeltrafiken till Löt uppgick 2007 till cirka 55 transporter, 
samt att det 2007 i genomsnitt åkte 20 privatpersoner per 
öppethållandedag till Löts avfallsanläggning (SÖRAB, 2008). 
Enligt Vägverkets mätning var årsdygnstrafiken (ÅDT, års-
medelvärdet av antalet fordon per dygn) under 2006 på E18 
norr om Löt 9620 (±18%) för total trafik och 1220 (± 15 %) för 
tung trafik (SÖRAB, 2008). 

Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnadsfasen kommer tung trafik till Löt att öka. En 
ny anslutningsväg till kraftvärmeverket behöver anläggas 
(Hjalmarsson, 2014a) för att kunna transportera byggnads-
material till området samt för att transportera bort eventuella 
restmaterial från sprängningsarbeten.  

Påverkan under driftfas 
All trafik till den planerade verksamheten kommer att ske via 
vägtransporter från E18 via trafikplats Söderhall och Väg 268. 
Bränsle kommer att transporteras till verksamheten medan aska 
och restprodukter kommer att transporteras bort från området. 
Majoriteten av tunga transporter kommer att utgöras av 
bränsle-transporter. En vanlig vardag beräknas det tillkomma 
cirka 30 tunga transporter och under fullt utbyggd anläggning 
beräknas motsvarande antal bli cirka 110 tunga transporter 
(Hjalmarsson, 2014f). Utöver tung trafik förväntas även antalet 
personbilar öka med cirka 100 bilar per dag vid fullt utbyggd 
anläggning. 

Förutsatt att verksamhetsavfallet som i dagsläget hanteras vid 
SÖRAB:s anläggning i Löt inte kommer att användas i det 
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planerade kraftvärmeverket, beräknas det tillkomma cirka 7800 
tunga transporter per år under etapp 1. Detta innebär en 
fördubbling av antalet tunga transporter under etapp 1 jämfört 
med dagsläget. Om 25 % av bränslebehovet under etapp 1 
täcks upp genom bränsle från Löts avfallsanläggning reduceras 
den tunga trafiken med cirka 1600 fordon. Under en fullt 
utbyggd anläggning beräknas det behövas cirka 28600 tunga 
transporter per år för att tillgodose bränslebehovet 
(Hjalmarson, 2014f).  

För att bedöma transporternas potentiella miljöpåverkan 
beräknades utsläppen för den totala transportsträckan både till 
och från den planerade anläggningen. Då det för närvarande är 
osäkert varifrån bränsle kommer att köpas (Nilsson, pers. 
komm., 2014-12-03, 2014-12-05; Johansson, pers. komm., 
2014-12-03, 2014-12-05), formulerades fyra inköpsalternativ 
under etapp 1, samt sex alternativ för en fullt utbyggd anlägg-
ning (se Tabell 5). Beräkningarna redovisas i Bilaga 1 
Transport.  Då Löt ligger avlägset kommer mer bränsle att 
krävas för att kompensera för energiförlusten i fjärrvärme-
ledningar (se 8.1.3.11 Resurshushållning och 8.1.3.12 Klimat-
påverkan), vilket kommer innebära ett ökat transportbehov. 
Dessa utsläpp utgör dock endast en liten andel av de totala 
transportfrekvenserna. Vad gäller transportrelaterade kol-
dioxidutsläpp diskuteras detta vidare under 8.1.3.12 Klimat-
påverkan.  

Utsläppen från transporter blir särskilt betydande om bränslen 
importeras från utlandet och transporteras både via sjö- och 
vägtransport (Alternativ 1a) (se Tabell 5). Transport via fartyg 
medför höga utsläpp av särskilt svaveldioxid men även 
kvävedioxid. Köps allt bränsle i Sverige blir utsläppet av 
svaveldioxid mer än 99,99 % mindre jämfört med om bränsle 

köps utomlands vid fullt utbyggd anläggning. För kvävedioxid 
är motsvarande utsläpp 93 % mindre. De alternativ med lägst 
utsläpp innebär ett samarbete med SÖRAB:s avfalls-
anläggningar i Hagby och Löt  (se Tabell 5). För Löt medför 
alternativ 3 de lägsta utsläppsvärdena från transporter både för 
etapp 1 och fullt utbyggd anläggning. Detta både med och utan 
hänsyn till transport av bränsle som behövs för att kompensera 
energiförlusten i fjärrvärmeledningarna (se Tabell 5). Skill-
nader i utsläppsvärden mellan alternativ 2 och 3 är dock 
försumbar relativt till skillnaden mot alternativ 1a.  I för-
hållande till dagens nivåer bedöms utsläpp från transporter på 
lokal nivå bli små (Hjalmarson, 2014f). Utredningar gällande 
utsläppsnivåer för specifika ämnen är dock nödvändiga för att 
bedöma kumulativa effekter. 
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Tabell 5. Beräkningar av de olika transportalternativens utsläpp av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), partiklar och koldioxid (CO2) till och från 
lokaliseringsalternativet Löt. Tabellen redovisar utsläppsvärden för förväntade transporter (tur- och retur för vägtransport samt enkel väg för sjötransport) för 
fyra olika inköpsalternativ under etapp 1 och sex olika inköpsalternativ vid fullt utbyggd anläggning. Grundbehov = utsläppsvärden för all transport till och från 
den planerade anläggningen bortsett från bränslebehovet för att kompensera för energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Kompensation = utsläppsvärden för 
transport av bränsle som beräknas behövas för att kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Total = summan av grundbehov och kompensation 
(beräkningar enligt Bilaga 1 Transport). 

	   	  
Transport	  	  

Svaveldioxid	  
(kg/år)	  

Kväveoxider	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

	  

Etapp	  1	  

1a	  	  
Grundbehov	   8	  600	   42	  000	   1	  200	   2	  800	   Inget	  samarbete	  med	  SÖRAB.	  Avfall	  kommer	  från	  

ospecificerade	  källor	  varav	  80	  %	  transporteras	  med	  fartyg	  
från	  utlandet	  	  

Kompensation	   800	   3	  900	   110	   250	  
Total	   9	  400	   45	  900	   1	  310	   3	  050	  

1b	  
Grundbehov	   2	   4	  200	   50	   1	  250	  

Samma	  antaganden	  som	  för	  1a	  dock	  köps	  allt	  avfall	  i	  Sverige	  
(ingen	  fartygstransport)	  	  

Kompensation	   <	  1	   340	   4	   100	  
Total	   2	   4	  540	   54	   1	  350	  

2	  
Grundbehov	   1	   1	  500	   20	   440	  

100	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  
Hagby	  	  

Kompensation	   <	  1	   340	   4	   100	  
Total	   1	   1	  840	   24	   540	  

3	  
Grundbehov	   <	  1	   1	  300	   20	   380	  

75	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  
Hagby	  &	  25	  %	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt	  

Kompensation	   <	  1	   80	   1	   20	  

	  
Total	   1	   1	  380	   21	   400	  

Fullt	  utbyggd	  	  
anläggning	  

1a	  	  
Grundbehov	   41	  000	   190	  000	   5	  700	   11	  000	   Bränsle	  (avfall	  &	  biobränsle)	  kommer	  ifrån	  ospecificerade	  

källor;	  80	  %	  av	  avfallet	  &	  100	  %	  av	  biobränslen	  köps	  
utomlands	  &	  transporteras	  först	  med	  fartyg	  	  

Kompensation	   1	  200	   5	  400	   170	   200	  
Total	   42	  200	   195	  400	   5	  870	   11	  200	  

1b	  
Grundbehov	   5	   14	  000	   170	   4	  000	  

Samma	  antagande	  som	  för	  1a,	  dock	  köps	  allt	  bränsle	  i	  
Sverige	  (ingen	  fartygstransport	  ske)	  

Kompensation	   <	  1	   370	   5	   110	  
Total	   5	   14	  370	   175	   4	  110	  

2a	  
Grundbehov	   32	  000	   150	  000	   4	  500	   9	  100	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  

Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	  samma	  ursprung	  &	  
resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

Kompensation	   1	  200	   5	  400	   170	   220	  
Total	   33	  200	   155	  400	   4	  670	   9	  320	  

2b	  
Grundbehov	   4	   11	  000	   140	   3	  200	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  

Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	  samma	  ursprung	  &	  
resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

Kompensation	   <	  1	   370	   5	   110	  
Total	   4	   11	  370	   145	   3	  310	  

3a	  
Grundbehov	   30	  000	   140	  000	   4	  200	   8	  400	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  

Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  
bränsle	  antas	  ha	  samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  

Kompensation	   1	  200	   5	  400	   170	   200	  
Total	   31	  200	   146	  000	   4	  370	   8	  600	  
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1a	  

3b	  

Grundbehov	   4	   10	  000	   130	   3	  000	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  
Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  
bränsle	  antas	  ha	  samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  
1b	  

Kompensation	   0	   370	   5	   110	  
	   Total	   4	   10	  370	   135	   3	  110	  

  

8.1.3.2 Luftkvalitet 

Nuläge 

I dagsläget finns endast mätdata för de totala utsläppen i 
Vallentuna kommun. Inga specifika mätningar av luftkvalitet 
görs i området runt Löts avfallsanläggning, men SÖRAB utför 
dock kontinuerliga mätningar på utsläpp från avfall som lagras 
på deponin (SÖRAB, 2013). Luftkvaliteten vid Löts avfalls-
anläggning är god och ligger under gällande miljökvalitets-
normer (LVF, 2014). Lukt är i nuläget begränsat till deponi-
området där avfall hanteras. Tidigare problematik med lukt har 
minskat betydligt med hjälp av åtgärder som till exempel gas-
sug samt bättre hantering av lakvatten i dammarna (Johansson, 
pers. komm., 2014-12-03). Problematik kring lukt anses vara 
låg och boende i närområdet är i kontinuerlig dialog med 
SÖRAB (Johansson, pers. komm., 2014-12-03). 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen bedöms trafiken i området öka, vilket 
leder till en ökad koncentration av luftföroreningar i området. 
Det finns även risk för damning från byggnadsfordon 
(Hjalmarsson, 2014c), dock är det svårt att avgöra i vilken ut-
sträckning då det saknas beräkningar. 

 

Påverkan under driftfas 

De modelleringar av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och 
PM2,5), svaveldioxid (SO2) och metaller (arsenik, bly, 
kadmium och nickel) som utförts är beräknade för 
lokaliseringen i Hagby (för specifika värden se Bilaga 2 
Luftkvalitet). I modelle-ringarna av utsläpp till luft används 
vindriktningsdata från tre mätstationer inom Stockholms län 
(Lövenheim, 2013). Då Löt ingår i det område som 
vindriktningsdata behandlar (Lövenheim, 2013) har det 
antagits att spridningsmodellerna för Hagby är representativt 
även för Löt. Enligt dessa modeller beräknas utsläpp av 
luftföroreningar från kraftvärmeverket inte överskrida 
miljökvalitetsnormerna (Lövenheim, 2013).  

SÖRAB:s verksamhet i området förväntas ge små kumulativa 
konsekvenser av utsläpp till luft, främst för att utsläppen från 
deponin kontrolleras och underskrider miljökvalitetsnormer 
samt för att ämnen i utsläpp skiljer sig åt mellan 
verksamheterna (SÖRAB, 2013). Hanteringen av bränsle vid 
kraftvärmeverket kommer att ske i slutna system och lukt 
förväntas därför ha låg miljöpåverkan. Lukt från deponin kan 
potentiellt öka något då en kraftvärmeanläggning skulle kunna 
öka mängden avfall som hanteras av SÖRAB (Johansson, pers. 
komm., 2014-12-03). 
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Generellt kommer utsläpp från vägtrafiken (NOX, SO2, PM10) 
att öka, däremot antas de inte ha en stor betydelse i relation till 
gällande miljökvalitetsnormer (Lövenheim, 2013). Ökade 
transporter under driftfas bedöms därför ha liten miljö-
påverkan.  

8.1.3.3 Ytvatten och grundvatten 

Nuläge 
Löt ligger i delavrinningsområdet till Norrtäljeån som är en del 
av Norrtäljevikens avrinningsområde (se Figur 7). SÖRAB:s 
deponianläggning och lokaliseringsområdet för kraftvärme-
verket är placerat i en dalgång där yt- och grundvatten rinner i 
nordlig riktning. Två grundvattenakvifärer har detekterats i 
området kring deponianläggningen, en i lermassorna som 
täcker dalgången och interagerar med ytvattnet och en i 
friktionslagret under leran och underliggande berg (SÖRAB, 
2013). Det renade vattnet från deponianläggningen släpps ut i 
sjön Jälnan. Vattenprovtagningar görs både uppströms och 
nedströms om deponiområdet, där både yt- och grundvatten 
kontrolleras. Lak- och processvatten från SÖRAB:s 
deponianläggning i Löt renas genom ett flertal dammar och ett 
översilningsområde. Det förorenade vattnet provtas 
kontinuerligt under hela renings-processen och pumpas tillbaka 
till dammarna om inte tillräckligt god vattenkvalitet har 
uppnåtts vid utmynningen av över-silningsområdet (Johansson, 
pers. komm., 2014-12-03). Idag tas dagvatten om hand lokalt, 
där bensin och olja med mera avskiljs före infiltration 
(Johansson, pers. komm., 2014-12-03).  Provtagningar i yt- och 
grundvatten visar på värden som ligger inom ramen av 
Vatteninformationssystem Sveriges (VISS, 2014) 
bedömningsgrunder för tillståndsklassning av sjöar och vatten-
drag. Enstaka fall av förhöjda halter av bly har förekommit vid 

kraftig nederbörd. Källan till blyhalterna är okänd och kommer 
troligtvis inte från deponiområdet, då lakvattnet från deponi-
området vanligtvis innehåller låga halter av bly. Kvävehalterna 
är relativt höga året om, vilket SÖRAB menar beror på de 
omkringliggande hästgårdar och omgivande åker- och 
betesmarker som ligger uppströms deponiområdet (2014).  

Vattendraget som sträcker sig uppströms sjön Jälnan och vidare 
nedströms mot Norrtäljeån har klassats ha måttlig ekologisk 
status (VISS, 2014). Vattendraget uppnår ej god kemisk status 
men om kvicksilver exkluderas uppnås god kemisk status 
(VISS, 2014). Vattenmyndigheten har dock beslutat om 
kravlättnader för just kvicksilver och kvicksilverföreningar för 
alla landets ytvatten som ej hade god kemisk status år 2009. 
Krav på att halterna inte får öka finns dock (VISS-hjälp, 2014). 
Enligt Firman Ekologikonsult AB (2013) behöver 
fosforbelastningen minska för att uppnå en god ekologisk status 
i sjön Jälnan. Låga halter av tungmetaller uppmättes i sjön år 
2012 av Firman Ekologikonsult AB.  Sjön Sparren ligger cirka 
två km från SÖRAB:s deponianläggning och uppnår idag ej 
god ekologisk status enligt EU:s Vattendirektiv (Vallentuna 
kommun, 2010). Sjön Sparren ligger inte inom avrinnings-
området till sjön Jälnan och tros därför inte påverkas av 
SÖRAB:s deponianläggning (SMHI, 2014a). 

 



Löt 

31 

 

Figur 7. Avrinningsområdet som kan beröras av en etablering av ett 
kraftvärmeverk i Löt. Vattendelaren markerar avrinningsområdet. 

Påverkan under byggnadsfasen 
Under byggnadsfasen kan grundvatten komma att påverkas vid 
markberedning då området är kuperat och både sprängning och 
schaktning kan bli aktuellt. Länshållning vid eventuell 
schaktning skulle påverka grundvattennivåerna i området 
(Jönsson et al., 2014). Sprängrester, spill av bränsle och andra 
utsläpp från fordon och maskiner skulle kunna påverka 
vattenkemin i både yt- och grundvatten. Vidare undersökningar 
behövs för att fastställa till vilken grad markberedningen 
kommer att påverka yt- och grundvatten i området. 

Påverkan under driftfasen 

E.ON planerar att bygga magasin och dammar för rening av 
process- och lakvatten. Dagvatten kommer att samlas upp och 
renas lokalt innan utsläpp till recipient (SWECO, 2014a). 
Under driften av kraftvärmeverket bedöms påverkan på 
grundvattnet bli marginell eftersom täta konstruktioner och 
dränering kommer att användas. De ökade hårdlagda ytorna 
kan minska påfyllnaden av grundvatten (Hjalmarsson, 2014c). 
Kraftvärmeverket tros inte påverka ytvatten mer än i förhöjda 
kvicksilver- och kvävehalter, det finns dock en osäkerhet i hur 
höga dessa halter blir (SWECO, 2014a). Dessa förhöjda halter 
kan komma att påverka sjön Jälnan och vattendraget i sin 
helhet, men för att avgöra till vilken grad behövs vidare 
utredningar. 
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8.1.3.4 Buller och vibrationer 

Nuläge 

De huvudsakliga bullerkällorna i området utgörs av buller från 
vägtrafik samt från SÖRAB:s avfallsanläggning. Vid avfalls-
anläggningen försöker man hålla riktlinjerna för industribuller 
(Tiderman, 2013) och enligt SÖRAB har endast ett fåtal 
klagomål om buller från avfallsanläggningen inkommit 
(Johansson, pers. komm., 2014-12-03). Även enligt närboende 
(Anonym, pers. komm., 2014-12-03) når bullret generellt inte 
störande nivåer. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under anläggningsfasen uppkommer buller och vibrationer 
från byggarbetet i form av till exempel grävarbete och 
sprängningar samt från transporter till och från området. Val av 
maskiner, metoder och arbetstider avgör bullrets nivåer och 
effekter (Naturvårdsverket, 2014b; Pålstam, 2008). 

Påverkan under driftfas 

Möjliga bullerkällor under driftfasen utgörs av mottagning av 
bränsle till anläggningen, krossanläggning för biobränslen, 
tunga transporter inom anläggningen, processutrustning med 
fläktar och pumpar samt kylaggregat (Sundgren, 2014) (se 
Bilaga 3 Bulleremissioner). Enligt beräkningar gjorda av 
Sundgren (2014) kommer ljudeffektnivåer vid E.ON:s 
planerade kraftvärmeverk vara mellan 85 och 118 dBA. Dessa 
beräkningar gäller precis intill kraftvärmeverket och 
bullernivåer kommer att dämpas med längre avstånd. Mängden 
buller från kraftvärmeverket beror även på utformningen av 
anläggningen. Det tillkommer även buller från den nuvarande 
avfallsanläggningen samt från den ökade trafiken till området.  

Den kumulativa effekten av buller från transporter, 
kraftvärmeverket och den nuvarande avfallsanläggningen är 
beroende på styrkan av de olika bullerkällorna (Wallentinus & 
Wärnbäck, 2007). Dock förväntas bullernivåer från ett 
potentiellt kraftvärmeverk ligga inom riktlinjer för 
industribuller (Sundgren, pers. komm. 2014-11-28). Boende i 
området kommer troligtvis att påverkas av buller, då det 
exempelvis inte finns några naturliga bullerskydd utöver det 
skogsparti som bevaras. Eftersom det finns relativt få bostäder i 
närområdet och den närmaste ligger över 500 m från 
lokaliseringsområdet kan det dock vara en fördelaktig 
lokalisering för ett kraftvärmeverk.  

8.1.3.5 Människors hälsa 

Nuläge 

Lokaliseringsområdet används inte för rekreation och har 
därför ingen betydelse för närboendes tillgång till friluftsliv. 
Det finns inte heller några indikationer på att närboende störs 
av bullret från avfallsanläggningen. Enligt SÖRAB har endast 
ett fåtal klagomål kommit in på grund av krossning vid 
olämplig tid och generellt når inte bullret några störande nivåer 
enligt närboende (Anonym, pers. komm., 2014). På 
avfallsanläggningen lagras sorterat avfall utomhus och det 
finns därför en risk för luktstörningar för de som bor intill 
deponin. Risken för luktspridning är dock marginell tack vare 
noggrann hantering av avfall. I dagsläget finns det inte heller 
några halter av luft-föroreningar som överstiger riktvärden.  
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Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnation av kraftvärmeverket kan temporär ökning av 
buller och damm ha negativ påverkan på människors hälsa, 
delvis genom tillfälliga ljud vid eventuella sprängningsarbeten. 
Riktvärden för buller bör därför följas och möjliga åtgärder 
vidtas. 

Påverkan under driftfas 

Bullernivåer och halter av luftföroreningar uppskattas ligga 
under riktvärden och miljökvalitetsnormer, därför bedöms 
dessa aspekter inte ha några negativa konsekvenser på 
människors hälsa. Risken för luktspridning bedöms vara 
obetydlig eftersom hantering och lagring av avfall som kan 
orsaka luktstörningar kommer ske i slutna anläggningar. 

8.1.3.6 Kulturmiljö och fornlämningar 

Nuläge 

Området befinner sig cirka tre km från Kårsta som är närmaste 
riksintresse för kulturmiljö (Vallentuna kommun, 2011) och 
närmaste fornminne befinner sig cirka en km från lokalen 
(Riksantikvarieämbetet, 2014). Kårsta kyrka ligger cirka fyra 
km bort. 

Påverkan under byggnadsfas 

Byggnadsfasen kommer inte att innebära någon påverkan på 
kulturmiljö eller fornlämningar då det finns ett betydande 
skyddsavstånd till lokaliseringsområdet. 

 
 

Påverkan under driftfas 
Inte heller under driftfasen bedöms det bli någon betydande 
påverkan, annat än för landskapsbilden, se 8.1.3.7 Land-
skapsbild. 

8.1.3.7 Landskapsbild 

Nuläge 

Landskapet i lokaliseringsområdet domineras av ett kuperat 
skogslandskap med stort inslag av hällmarker och berg. 
Området kring lokaliseringsområdet har stora höjdskillnader 
med en maximal höjddifferens på 30 m. Landskapet är glest 
bebyggt och de närmaste byggnaderna intill lokaliserings-
området ligger längs dalgångens nordvästra sida, cirka 500 m 
bort (Hjalmarsson, 2014a). Nordöst om lokaliseringsområdet 
ligger deponianläggningen som består av ett deponiområde, en 
bergtäkt, reningsdammar och anläggningsbyggnader.     

Påverkan under byggnadsfas 
Påverkan på landskapsbilden under byggnadsfasen bedöms i 
helhet inte bli betydande, men kommer i den absoluta närheten 
att ha större betydelse då rivnings- och schaktmaskiner 
kommer att förekomma på platsen. Det kuperade skogs-
landskapet kommer delvis att skymma verksamheten för de 
närmast boende. 

Påverkan under driftfas 

Kraftvärmeverket kommer ha en stor fysisk påverkan på 
landskapsbilden eftersom byggnaderna är höga och innefattar 
en stor volym (Figur 8). Det kommer att skapa kontraster rent 
storleksmässigt mellan verket och närliggande byggnader.  
Landskapsbildsskyddade Kårsta kyrka och det kulturskyddade 
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området Kårsta bedöms få märkbart negativa konsekvenser. 
Den storskaliga industriella verksamheten kommer även skapa 
kontraster i förhållande till skogs- och jordbrukslandskapet. Då 
det planeras intill en befintlig deponianläggning kommer dock 
förändringen att innebära mindre kontraster än om området var 
orört i dagsläget.  

Kraftvärmeverket kommer ha en relativt begränsad synlighet 
eftersom området är mycket glesbefolkat och att landskapet är 
kuperat vilket skapar korta siktlinjer. De som bor närmast 
deponin kommer kunna se delar av verket inklusive dess 
skorsten. De som bor längre upp i dalen, i nord och nordvästlig 
riktning, kommer ha en mycket begränsad syn av verket på 
grund av den kuperade marken och skogslandskapet. Samman-
fattningsvis bedöms kraftvärmeverket skapa små negativa 
konsekvenser på landskapsbilden eftersom verket har en 
mycket begränsad synlighet och planeras att anläggas intill 
deponiverksamheten. 

 

Figur 8. Modell av kraftvärmeverket i landskapet. Vy från nordöst med E18 
i sydlig riktning synlig till vänster i bild samt Löt avfallsanläggning synlig i 
mitten av bilden. 

8.1.3.8 Naturmiljö och friluftsliv 

Nuläge 

Lokaliseringsområdet är helt skogsbeklätt och inte områdes-
skyddat. Skogsstyrelsens kartverktyg “Skogens pärlor” 
(Skogsstyrelsen, 2014) visar att närmaste biotopskyddade 
område ligger drygt en km bort och närmaste nyckelbiotop 
ligger knappt två km bort. Området gränsar i norr och öster till 
öppna marker och i väster till ett kalhygge.  

Lokaliseringsområdet och den närmaste omgivningen är inte en 
del av Stockholms gröna kilar och har därmed ingen påvisad 
betydelse som spridningskorridor för växter och djur. Ingen 
dokumenterad förekomst av känsliga eller hotade arter finns i 
området. Bandnate (Potamogeton compressus) som är rödlistad 
i den lägsta hotkategorin, påträffades däremot år 2008 vid en 
växtinventering i sjön Jälnan som ligger i samma avrinnings-
område som lokaliseringsområdet (Firman Ekologikonsult AB, 
2013). Jälnan är en mycket grund sjö som med sin höga 
näringshalt tillsammans med den kalkrika botten har skapat ett 
bestånd av bandnate. 

En inventering av lokaliseringsområdet gjordes den 1 
december 2014 med hjälp av en inventeringsmall för 
beskrivning av naturmiljön (Östergötlands skogsgrupp, 2014). 
Inventeringen fokuserade uteslutande på beskrivning och 
bedömning av naturmiljön. Svårigheten att vid den aktuella 
årstiden genomföra en artinventering bör tas i beaktande vid 
beslutsfattande. För att säkerställa att ingen fridlyst eller 
rödlistad art förekommer i omgivningen rekommenderas ytter-
ligare en naturvärdesinventering under våren eller sommaren. 
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Lokaliseringsområdet utgörs av barrskog, fläckvis dominerad 
av tall eller gran med inslag av björk. I utkanten av områdets 
västra och södra del finns mindre sumpskogar. Barrträden har 
en genomsnittlig diameter på 15-35 cm, medan björkarna är 
mindre. Enstaka granar har grova nedre grenar och hänglavar. 
Många mossbeväxta stenar observerades vid inventeringen. 
Nära fastighetsgränsen i söder påträffades ett mindre parti av 
äldre granar. Flera spår av avverkning påträffades: liggande 
död ved, sågade stubbar, höga stubbar och körskador.  
Markskiktet domineras av mossor och blåbärsris. Höjderna 
består av moss- och lavbeklädda hällmarker och mindre 
gläntor.  På östra sidan fanns ett grävt dike mellan skogen och 
angränsande åkermark. Flera spår av vildsvin och älgspillning 
noterades. 

Området bedöms ha begränsad betydelse för det lokala 
friluftslivet. Få människor använder området som strövområde 
eftersom det ligger långt från närmaste tätort och avgränsas av 
E18 samt en avfallsanläggning. Däremot används området för 
jakt i uppdrag av SÖRAB (Johansson, pers. komm. 2014-12-
03). 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer skogen avverkas för att bygga 
den planerade anläggningen samt en kortare tillfartsväg. 
Höjderna behöver delvis sprängas, medan andra delar av om-
rådet antagligen kommer behöva dräneras. Skogsmark kommer 
att ersättas med hårdgjorda ytor.   

Påverkan under driftfas 
En byggnation av ett kraftvärmeverk kommer att innebära 
minst tio hektars permanent förlust av naturmiljö. 
Lokaliseringsområdet bedöms bara ha ett visst naturvärde, 

eftersom det inte innehåller kända höga naturvärden eller några 
förekomster av rödlistade arter är dokumenterade. 
Konsekvensnivån för påverkan av den planerade verksamheten 
på naturvärden bedöms därför endast vara märkbar. Området 
bedöms inte vara av särskild betydelse för spridning av växter 
eller djur, varför den uppkomna barriäreffekten bedöms vara 
liten. Påverkan på friluftslivet bedöms likaså vara liten både nu 
och i framtiden eftersom kommunen i sin översiktsplan främst 
pekar ut området som industriområde. Verksamheten och den 
tillhörande trafikökningen till området kommer att öka buller 
och utsläpp av luftföroreningar till omgivande naturmiljöer. 
Dessa saknar dock höga naturvärden och påverkan bedöms 
därför bli liten till märkbar.  

8.1.3.9 Riksintressen 

Nuläge 
Lokaliseringsalternativet Löt är inte utpekat som ett område 
med riksintressen (Vallentuna kommun, 2010). Däremot är 
närliggande E18 utpekat som ett riksintresse för kommunika-
tion enligt MB 3 kap. § 8.  

Påverkan under byggnadsfas 
Eftersom inga riksintressen finns i själva området utan endast 
närliggande E18 förväntas det inte bli någon påverkan på 
riksintressen under byggnadsfasen. 

Påverkan under driftfas 
Möjlig påverkan under driftfasen är ökad tung trafik på E18 
lokalt, vilket inte bedöms ha någon negativ påverkan på vägen. 
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8.1.3.10 Miljörisker 

Nuläge 

I dagsläget finns det miljörisker i och med SÖRAB:s avfalls-
hantering i området. SÖRAB uppger att den största risken är 
brand i avfallshögar (Johansson, pers. komm., 2014-12-03). 
Risken för brand har dock minimerats med regleringar gällande 
högarnas höjd, bredd, förvaringstid och även införandet av 
brandgator mellan avfallshögarna. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggfasen är det rimligt att anta att det kommer att ske 
någon form av sprängning och schaktning för att jämna ut 
marken. Då explosiva ämnen förekommer vid sprängning finns 
det risker för brand och explosion (Massarsch et.al., 2008), 
dock antas att gällande riktlinjer kommer att följas för att 
minimera dessa potentiella risker. En explosion kan komma att 
påverka SÖRAB:s verksamhet i området. 

Påverkan under driftfas 

De miljörisker som kan komma att påverka omgivningen runt 
kraftvärmeverket är främst spill av ammoniak, brand i 
bränslestackar samt släckvatten (se 5.2 Teknisk utformning). I 
den riskanalys som har gjorts har bedömningen gjorts att dessa 
risker är acceptabla, vilket betyder att sannolikheten för 
riskerna samt att de potentiella konsekvenserna är tillräckligt 
låga för att anses vara acceptabla (Lackman, 2014). 

Den närmsta bostaden befinner sig över 500 m från 
lokaliseringsområdet (Hjalmarsson, 2014a). Vid händelse av 
brand kommer främst de anställda på SÖRAB att bli påverkade 
av rökutveckling beroende på vindriktningen, men även boende 

i närområdet kan komma att påverkas negativt. En fördel med 
lokaliseringen är att det är förhållandevis få individer riskerar 
att påverkas av till exempel brandröksutveckling. De 
potentiella miljöriskerna bedöms ha små negativa 
konsekvenser på omgivningen. 

8.1.3.11 Resurshushållning 

Nuläge 
Markanvändningen är idag begränsad till skogsbruk samt jakt 
(Johansson, pers. komm. 2014-12-03). 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer skogsmark tas i anspråk för 
etablering av kraftvärmeverket samt anslutningsväg till Väg 
268 (Hjalmarsson, 2014a). Nya ledningar kommer att behöva 
byggas för att sammankoppla med befintliga fjärrvärme-, el- 
och vattenförsörjningsnät. Eventuell resursåtgång i samband 
med dessa markarbeten behandlas inte i detta dokument. 

Påverkan under driftfas 
Under driftfasen kommer resursanvändningen att inbegripa 
förbränning av avfall, olja samt biobränsle (se 5. Beskrivning 
av den planerade verksamheten). Lokaliseringen medför 
energiförluster i fjärrvärmeledningarna vilket beror på lokalens 
relativa läge. Ytterligare energiförluster sker även på grund av 
en ökad elförbrukning till följd av pumpning av fjärrvärme 
(Hjalmarsson, 2014a). För Löt beräknas elförbrukningen för 
pumpning av fjärrvärme vara 25,1 GWh/år (Hjalmarsson, 
2014a). Detta motsvarar cirka 33 % av den planerade energi-
produktionen för etapp 1 samt 9 % vid fullt utbyggd anlägg-
ning. Denna elförbrukning planeras inte att kompenseras 
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genom ökad energiproduktion (Johansson, pers. komm. 2014-
12-05) vilket ger en minskning av nettoelproduktionen av 
verket. 

Energiförlusten i fjärrvärmeledningarna beräknas utgöra 30,6 
GWh/år (Hjalmarsson, 2014a) vilket kommer kompenseras 
genom ökad energiproduktion (Johansson, pers. komm., 2014-
12-05). Det beräknas att cirka 9200 ton sorterat avfall per år 
behövs för att täcka upp för energiförlusten under etapp 1. För 
fullt utbyggd anläggning krävs förbränning av cirka 3700 ton 
sorterat avfall samt cirka 8300 ton biobränsle per år för att 
kompensera för energiförlusten (för beräkningar se Bilaga 4 
Resurshushållning). Detta motsvarar en årlig transport av 
bränsle om cirka 306 lastbilar under etapp 1 och cirka 398 
lastbilar när anläggningen är fullt utbyggd (för beräkningar se 
Bilaga 1 Transport).  

Vattenbehovet för kraftvärmeverket kommer främst från 
personal, spolning av golv samt processvatten. Normal-
förbrukningen av vatten kommer att vara låg (Struktur, 2013), 
men etableringen kan utgöra ett ökat tryck på kommunala 
vattenresurser och anläggningar. Det kommer speciellt att öka 
om kumulativa effekter från andra vattenkonsumenter beaktas. 

8.1.3.12 Klimatpåverkan 

Nuläge 

För närvarande finns inga CO2-utsläpp för det förslagna 
området i Löt. Området utgörs av skogsmark och är därmed en 
CO2-sänka. 

 

Påverkan under byggnadsfas 
Etableringsfasen av ett kraftvärmeverk medför omfattande 
transporter och materialförbrukning, vilket innebär ökande 
CO2-utsläpp för området. Dock finns inga schablonvärden för 
CO2-utsläpp associerade med en potentiell etablering (Nilsson, 
pers. komm. 2014-12-03) varför klimatpåverkan för 
byggnadsfasen inte kan redogöras för inom ramen för denna 
miljöbedömning. 

Påverkan under driftfas 

Den planerade kraftvärmeanläggningen beräknas producera 
33880 ton CO2/år under etapp 1 och 43380 ton CO2/år när 
anläggningen är fullt utbyggd (Hjalmarsson 2014f). Dessa 
utsläpp avser enbart förbränningen i kraftvärmeverket och står 
för de största CO2-utsläppen för kraftvärmeproduktion. De 
påverkas inte heller av kraftvärmeverkets lokalisering. Övriga 
CO2-utsläpp är beroende av kraftvärmeverkets lokalisering och 
genereras genom bränsletransporter samt energiförbrukning 
och energiförluster i fjärrvärmenätet. Mängden CO2-utsläpp 
från transporter beror på varifrån bränsle köps in.  

Olika inköpsalternativ baserade på bränslets ursprung har 
skapats för etapp 1 och för den fullt utbyggda anläggningen. 
De olika alternativen skiljer sig något gällande CO2-utsläpp för 
de olika lokaliseringsalternativen (se Tabell 5 i avsnitt 8.1.3.1 
Transporter). Dock finns stora skillnader i CO2-utsläpp 
beroende på om bränsle köps in från utlandet, från andra delar i 
Sverige eller lokalt såsom SÖRAB:s anläggningar i Hagby och 
Löt (se Figur 9 för etapp 1 och Figur 10 för den fullt utbyggda 
anläggningen). Både energibehovet för pumpning av 
fjärrvärme samt värmeförluster i fjärrvärmenätet skiljer sig åt 
beroende på lokaliseringsalternativ och detta genererar olika 
CO2-utsläpp (se Bilaga 4 Resurshushållning).  
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Figur 9. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för etapp 1 där både utsläpp för 
pumpning och värmeförluster samt transporter till och från Löt inbegrips. 

 

 

 

Figur 10. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för den fullt utbyggda anläggningen 
där både utsläpp för pumpning och värmeförluster samt transporter till och 
från Löt inbegrips.  
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Om bränsle köps inom Sverige och särskilt lokalt under etapp 1 
har utsläpp från transporter inte så stor påverkan genom CO2-
utsläpp. De största CO2-utsläppen kommer istället att genereras 
genom pumpning av fjärrvärme samt värmeförluster i 
fjärrvärmenätet (Figur 9). Importeras bränsle kommer 
transporter ha en större påverkan i relation till utsläppen 
genererade av elförbrukning för pumpning av fjärrvärme, samt 
värmeförluster i fjärrvärmenätet. 

För den fullt utbyggda anläggningen krävs större kvantiteter 
bränsle och därmed fler transporter. CO2-utsläpp genererade av 
transporter kommer därmed att få en större påverkan på de 
totala utsläppen för den fullt utbyggda anläggningen jämfört 
med etapp 1 (Figur 10). Under den fullt utbyggda anläggningen 
kommer biobränsle att användas vilket genererar mindre 
utsläpp än förbränning av avfall. Därmed minskar CO2-
utsläppen från förbränning jämfört med etapp 1.   

8.1.4 Skadeförebyggande åtgärder 

Det finns en rad skadeförebyggande åtgärder som alltid krävs 
för att få tillstånd att anlägga ett kraftvärmeverk. Dessa finns 
beskrivna i 5.2 Teknisk utformning. De åtgärder som har 
identifierats specifikt för detta lokaliseringsalternativ är att 
avfall från avfallsanläggningen i Löt kan användas för att 
minimera transporter och bränsleförbrukning. För att minimera 
påverkan på landskapsbilden för de boende i området kan även 
grönzoner sparas i dalgången norr om kraftvärmeverket. 

8.1.5 Överensstämmelse med lokala miljömål 

Vallentuna kommun har tagit fram en miljöpolicy som utgår 
från en övergripande vision: ”det långsiktigt goda livet i 
kommunen förutsätter ren luft och rent vatten, lättillgängliga 
oförstörda naturområden och låga bullernivåer” (Vallentuna 
kommun, 2014d). För att uppnå kommunens vision fokuserar 
miljöarbetet på förnyelsebara energikällor och hushållande med 
naturresurser. Kommunen strävar efter en hög biologisk 
mångfald, god luftkvalitet samt att minimera miljöbelastande 
utsläpp. Vallentuna kommuns energiplan innehåller mål om att 
minska de klimatpåverkande utsläppen och att använda avfall 
som bränsle för uppvärmning (Vallentuna kommun, 2014a). 
Anläggandet av ett kraftvärmeverk i Vallentuna kommun 
överensstämmer med kommunens arbete att öka andelen 
förnyelsebara energikällor och använda avfall för upp-
värmning. För beskrivning av kraftvärmeverkets påverkan på 
respektive lokalt miljömål redovisas i Bilaga 5.2.1 Miljömål.  

Med avseende på det lokala miljömålet att effektivisera 
energianvändningen och övergå till förnybar energi bedöms 
anläggandet av ett kraftvärmeverk vara ett steg i rätt riktning. 
Produktionen av fjärrvärme och el i den planerade anlägg-
ningen skulle ske med förbränning av sorterat avfall och bio-
bränsle. Anläggandet av ett kraftvärmeverk skulle därmed 
bidra till att uppnå det lokala miljömålet för begränsad 
miljöpåverkan. Ett kraftvärmeverk i Löt bedöms ha obetydlig 
påverkan på kommunens natur- och kulturvärden. Vallentuna 
kommun jobbar även aktivt med att ha en hälsosam miljö 
gällande boendemiljö, luft- och vattenkvalitet (Vallentuna 
kommun, 2010). Kraftvärmeverket bedöms bidra med liten 
negativ påverkan till de lokala miljömålen kopplade till luft- 
och vattenkvalitet. Det finns dock risk att något förhöjda halter 
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av kvicksilver och kväve kan komma att släppas ut till ytvatten, 
vilket kan påverka vattenmiljön i sjöar och vattendrag 
nedströms kraftvärmeverket. Dessa förhöjda halter skulle 
kunna påverka det lokala miljömålet att uppfylla miljö-
kvalitetsnormer enligt vattendirektivet. Kväve tros inte ha 
någon effekt på övergödning i sjöar och vattendrag då fosfor är 
det ämne som främst bidrar till övergödning (Rydell, 2014). 
Kraftvärmeverket bedöms även ha en obetydlig negativ 
påverkan på den lokala boendemiljön sett utifrån bullernivåer 
och friluftsliv. 

8.1.6 Samlad bedömning av lokaliseringen 

I Tabell 6 redovisas den samlade bedömningen för lokali-
seringen. Nollalternativet för Löt innebär antingen utbyggnad 
av deponin eller etablering av annan småskalig industri. 
Markanvändning för området är dock inte specificerat i 
Vallentuna kommuns översiktsplan. 

Transporterna kommer att öka vid etablering av ett 
kraftvärmeverk. Den ökande trafiken kommer i sin tur öka 
utsläpp av föroreningar samt leda till att bullernivån kommer 
att stiga. Naturen i omgivningen bedöms varken som särskilt 
värdefull eller känslig, därmed bedöms trafiken att få små 
negativa konsekvenser. Nollalternativet bedöms ge inga eller 
obetydliga konsekvenser gällande miljöpåverkan. 

En etablering bedöms medföra sämre luftkvalitet på grund av 
ökade transporter. Verksamheten bedöms ge små negativa 
konsekvenser gällande lokala koldioxidutsläpp och luft-
föroreningar. Utsläpp till luft från kraftvärmeverket bedöms ha 
små konsekvenser eftersom värdena beräknas underskrida 
gällande miljökvalitetsnormer. Miljökonsekvenserna för ett 

nollalternativ fram till år 2018 samt utblick mot år 2030 anses 
vara inga eller obetydliga. 

Gällande yt- och grundvatten kan förhöjda halter av kvick-
silver och kväve komma att släppas ut från kraftvärmeverket 
och påverka miljön, men konsekvenserna bedöms vara små. 
Sjön Jälnan uppnår idag ej god kemisk status om kvicksilver 
inkluderas i bedömningen. Ytterligare utsläpp av kvicksilver 
kommer att motverka arbetet med att uppnå en god kemisk 
status. Beroende på mängden kvicksilver och kväve som kan 
komma att släppas ut kan miljöpåverkan få märkbara negativa 
konsekvenser. Nollalternativet bedöms få små negativa 
konsekvenser då den befintliga deponianläggningen kommer 
att fortsätta ha en miljöpåverkan med befintliga nivåer. 

Buller från kraftvärmeverkets bygg- och driftfas kommer 
troligen innebära obetydliga konsekvenser då bullernivåerna 
kommer att hållas inom riktlinjerna. Bullernivåerna för ett 
nollalternativ fram till år 2018 samt utblick mot år 2030 anses 
ha ingen/obetydlig påverkan på miljön. 

Människors hälsa beräknas inte påverkas negativt av 
anläggandet av ett kraftvärmeverk, då bullernivåer och utsläpp 
till luft ligger inom miljökvalitetsnormerna. Området används 
inte heller som rekreationsområde. För ett nollalternativ anses 
konsekvenserna för människors hälsa vara obetydliga, då 
deponiverksamheten redan är anlagd och enbart mindre 
industrier är planlagda enligt detaljplanen. 

Planförslaget bedöms få en liten negativ påverkan på 
landskapsbilden eftersom området är glesbebyggt och redan 
exploaterat av deponin. Konsekvenserna för nollalternativet 
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anses vara obetydliga med hänvisning till detaljplanen som 
omfattar mindre industrier. 

Det finns inga kulturmiljöer eller fornlämningar i området 
som kan komma att påverkas negativt av vare sig planförslaget 
eller nollalternativet, varför konsekvenserna bedöms som 
obefintliga. 

Planförslaget bedöms få små negativa konsekvenser för 
naturmiljö och friluftsliv. Det finns ingen skyddsvärd natur 
eller rekreationsområden i planområdet. Den rödlistade arten 
bandnate hittades år 2008 i avrinningsområdet, men det är 
oklart om den finns kvar i dagsläget. För ett nollalternativ 
bedöms miljöpåverkan vara obetydlig, då lokaliseringsområdet 
förblir orört fram till 2018. Om småskalig industri anläggs i 
området kan det få små negativa konsekvenser för naturmiljön. 

Det finns inget utpekat område för riksintresse. E18 som 
ligger i närheten av området är riksintresse men kommer inte 
att påverkas av en etablering. Konsekvenserna bedöms därför 
bli obetydliga både för planförslag och nollalternativ. 

Genomförande av planförslaget bedöms medföra vissa miljö-
risker. Dock anses riskerna vara acceptabla på grund av låg 
sannolikhet för olyckor samt att konsekvenserna vid sådana 
bedöms som relativt små. Då få människor arbetar och bor i 
närområdet är risken liten för påverkan vid brand och 
rökutveckling. Det föreligger redan risker för brand på och i 
anslutning till SÖRAB:s avfallsanläggning. Därmed bedöms 
både planförslaget och nollalternativet kunna medföra små 
negativa konsekvenser vad gäller miljörisker i närområdet. 

Avseende resurshushållning kommer en etablering att 
medföra begränsad påverkan på kommunala värden. Förlust av 
skogsmark innebär begränsade negativa konsekvenser för 
lokala värden med avseende på hushållning med mark. Vidare 
bedöms verksamheten genom sitt vattenbehov medföra små 
negativa konsekvenser på hushållning med vattenresurser. 
Avståndet till fjärrvärmenät och fjärrvärmeanvändare från Löt 
innebär en begränsad påverkan på energianvändningen. Detta 
då energiförlusten kräver kompensation genom ökad 
förbränning och därmed ökar miljöbelastningen samt 
energikostnaderna för pumpning av fjärrvärme. Detta medför 
att konsekvenserna av en lokalisering i Löt får märkbara 
negativa konsekvenser när det gäller resurshushållning. 
Nollalternativet bedöms få obetydliga konsekvenser för resurs-
hushållning. 

Vad gäller klimatpåverkan kommer den planerade an-
läggningen att bidra till ökade CO2-utsläpp, men en etablering 
kan i förlängningen ändå leda till relativt minskade utsläpp om 
den ersätter fossila bränslealternativ. CO2-utsläppen är delvis 
beroende av bränsletyp, kvantiteter och ursprung. Genom-
förande av planförslaget skulle medföra små negativa konse-
kvenser för klimatet på grund av att transporter av bränsle och 
förbränning av biobränsle och avfall medför ökade utsläpp. 
Exakta utsläppsvärden beror dock på lokalens relativa läge och 
varifrån bränslet köps in. Nollalternativet anses dock ha större 
negativ påverkan än planförslaget då en utebliven etablering 
sannolikt medför större användning av fossila bränslen för 
värme- och elproduktion. 
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Tabell 6. Bedömningsmatris för lokaliseringen Löt. Matrisen utgör en 
förenklad översikt och kan inte tolkas utan motiveringen i texten. 
Miljöaspekterna viktas olika på grund av att deras omfattning varierar och 
täcker in olika stora miljöområden. Bedömningsgrunder för nivåerna 
redovisas i Tabell 1 avsnitt 3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala. 

Miljöaspekt	  
Plan-‐	  
förslag	  

Noll-‐	  
alternativ	  

Transporter	   Små	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Luftkvalitet	   Små	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Ytvatten	  och	  grundvatten	   Små	  
	  negativa	  

Små	  
negativa	  

Buller	  och	  vibrationer	   Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Människors	  hälsa	   Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Landskapsbild	   Små	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Kulturmiljö	  och	  
fornlämningar	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Naturmiljö	  och	  friluftsliv	   Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Riksintressen	   Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Miljörisker	   Små	  	  
negativa	  

Små	  
negativa	  

Resurshushållning	   Märkbara	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Klimatpåverkan	   Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  
	  negativa	  

 

8.1.7 Sammanfattning av bedömning 

Sammanfattningsvis förväntas det främst bli obetydliga till små 
negativa konsekvenser på miljön för de olika kategorierna. En 
fördel med lokalisering i Löt är att det inte är jungfrulig mark 
som ska tas i anspråk, då SÖRAB redan bedriver avfalls-
verksamhet på angränsande mark. Transporterna kommer att 
öka och resurshushållningen kommer att påverkas främst på 
grund av avståndet till användare av fjärrvärmenätet. Avståndet 
till användare medför förluster i värme samt en ökad energi-
användning för att pumpa vattnet de längre sträckorna. Få 
boende i området samt obefintliga naturvärden för rekreation 
och kulturvärden ger en obetydlig påverkan på människors 
hälsa. 
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8.2 Karby 

8.2.1 Områdesbeskrivning 

Karby/Brottby ligger cirka tio km öster om tätorten Vallentuna, 
i Össeby-Garn socken. Området som är aktuellt för en 
lokalisering av ett kraftvärmeverk är ett skogsområde beläget 
söder om Karby, mellan E18 och Väg 268 (Gamla 
Norrtäljevägen). Karby/Brottby är ett mindre samhälle med 
cirka 1200 invånare (Vallentuna kommun, 2013). Cirka 200 m 
i västlig riktning ligger Karby arbetsområde (Figur 11). Utöver 
det är den närmaste bebyggelsen Hacksta, beläget cirka 500-
700 m nordväst om lokaliseringsområdet. I närheten av 
lokaliseringsområdet finns även en skyttebana som drivs av 
Össeby-Garns skytteförening (Össeby-Garns skytteförening, 
2009). Skog och jordbruksmark är framträdande inslag i en i 
övrigt kuperad landskapsbild. Berggrunden utgörs av granit 
(Lantmäteriet, 2009a) och jordarterna är främst morän och lera 
(Lantmäteriet, 2009c). Det stora antalet fornlämningar i det 
omgivande landskapet tyder på att det varit bebott en längre tid 
och att handel och jordbruk varit viktiga sysselsättningar 
(Vallentuna kommun, 2013). Närheten till fornlämningar och 
värdefulla naturtyper gör att det finns goda rekreations-
möjligheter i närområdet, dock används skogen i lokaliserings-
området måttligt av allmänheten (Eknert, pers. komm., 2014-
12-03).  

Vallentuna kommun äger den föreslagna marken (Vallentuna 
kommun, 2013). Vad gäller framtida bruk är området 
reserverat som arbetsområde med kontor och lagerutrymmen 
eller andra mindre personalintensiva verksamheter som kräver 
stor yta (Jarl, pers. komm., 2014-12-03). I samband med att en 

ny av- och påfart planeras för E18 övervägs även en ny 
tillfartsväg till Karby arbetsområde (Vallentuna kommun, 
2013). Transportmöjligheterna via E18 och Väg 268 skapar en 
knutpunkt som i sin tur kan bidra till målsättningarna om 
Karby/Brottby som ett framtida stationssamhälle (Vallentuna 
kommun, 2013) (Figur 5). Inköp av bränsle kan eventuellt ske 
från återvinningsstationer i kommunen eller grannkommuner. 
Några av dessa är Löt (Vallentuna), Hagby (Täby), Smedby 
(Upplands Väsby) samt Brännbacken (Österåker). 

 

Figur 11. Översiktskarta Karby. Rödstreckad markering visar kraftvärme-
verkets ytbehov med exempel på lokaliseringsområde.  

Vid en lokalisering av ett kraftvärmeverk i Karby kommer det 
befintliga fjärrvärmenätet att behöva byggas ut och det behövs 
även anslutning till elnät. En utbyggnad av fjärrvärmeledningar 
beräknas medföra kostnader på cirka 614 miljoner kronor. För 
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kraftledningar och anslutning till elnät beräknas kostnaden bli 
cirka tolv miljoner kronor (Hjalmarsson, 2014c). 

8.2.2 Lokalt nollalternativ 

Det troligaste scenariot är att användningen av området 
fortsätter som i nuläget, alternativt att området bebyggs enligt 
det förslag till fördjupad översiktsplan som finns över 
Karby/Brottby (Vallentuna kommun, 2013). Enligt dessa 
planer avsätts området som nytt arbetsområde. Det planeras 
även en ny väg direkt från Brottby trafikplats. Det förslaget 
innebär att stora ytor, som i nuläget är naturmark skulle 
hårdgöras. Tillsammans med förtätning och utbyggnad av 
bebyggelsen i Karby/Brottby skulle det bidra till större 
ytavrinning och därmed en ökad risk för tillförsel av 
näringsämnen och föroreningar. 

Om exploatering sker leder detta troligen till ökade transporter 
och ökad miljöpåverkan. Samtidigt kan tung trafik då ledas 
bort från Väg 268 och Karbys centrala delar och istället gå via 
den nya vägen till Brottby trafikplats (Eklund & Sernbo, 2013). 

Tillkommande bebyggelse kan innebära att det öppna 
landskapets vida utblickar störs av skrymmande verksamheter 
(Eklund & Sernbo, 2013). Vad gäller friluftsliv är det troligt att 
en exploatering inte kommer att innebära betydande negativa 
konsekvenser, då det finns andra mer utvecklade områden för 
rekreation och friluftsliv i närhet till både Karby och Brottby. 

Planförslaget kommer att bidra till att samla störande 
verksamheter inom ett område, vilket är positivt för Karbys 
boendemiljö. Det finns dock risk för ökade bullerstörningar, 
dels genom tillkomst av ny verksamhet med tillhörande 

transporter och dels under byggnadsfasen. Utvecklingen av ett 
arbetsområde tillgodoser också kommunens behov av nya 
industri- samt arbetsområden utan alltför stor risk för påverkan 
på natur-, kultur- samt rekreationsvärden (Eklund & Sernbo, 
2013). 

8.2.3 Miljöpåverkan 

8.2.3.1 Transporter 

Nuläge 
Området är beläget mellan två vägar, Väg 268 och E18. E18 
trafikeras av ungefär 20000 fordon/dygn medan Väg 268 
trafikeras av 3800 fordon/dygn (Eklund & Sernbo, 2013). Från 
Väg 268 går en avfartsväg mot Karby industriområde. 

Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnadsfasen kommer tung trafik till Karby att öka. En 
ny anslutningsväg till kraftvärmeverket behöver anläggas 
(Hjalmarsson, 2014a) för att kunna transportera byggnads-
material till området, samt för att transportera bort eventuella 
restmaterial från sprängningsarbeten. 

Påverkan under driftfas 
All trafik till den planerade verksamheten kommer att ske via 
vägtransporter via E18. Bränsle kommer att transporteras till 
verksamheten medan aska och restprodukter transporteras bort 
från området. Majoriteten av tunga transporter kommer att 
utgöras av bränsletransporter. En vanlig vardag beräknas det 
tillkomma cirka 30 tunga transporter och under fullt utbyggd 
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anläggning beräknas motsvarande antal bli cirka 110 tunga 
transporter (Hjalmarsson, 2014f).  

Det bedöms tillkomma cirka 7800 tunga transporter till och 
från kraftvärmeverket per år under etapp 1 och cirka 28600 
lastbilar under fullt utbyggd anläggning (Hjalmarsson, 2014f). 
Detta kommer medföra en ökning av trafikbelastningen på E18 
med cirka 0,06 % per år under etapp 1 och cirka 0,16 % för 
fullt utbyggd anläggning (med antaganden med förväntade 
trafikbelastning från den fördjupande översiktsplanen för 
Karby/Brottby). År 2030 förväntas trafikbelastningen på E18 
vara 47680 fordon per dygn och därmed ha ökat med cirka 138 
% från dagens belastning. 

För att bedöma transporternas potentiella miljöpåverkan 
beräknades utsläppen för den totala transportsträckan, både till 
och från den planerade anläggningen. Då det för närvarande är 
osäkert varifrån bränsle kommer att köpas (Nilsson, pers. 
komm., 2014-12-03, 2014-12-05; Johansson, pers. komm., 
2014-12-03, 2014-12-05) formulerades fyra inköpsalternativ 
under etapp 1, samt sex alternativ för en fullt utbyggd 
anläggning (se Tabell 7). Beräkningarna redovisas i Bilaga 1 
Transport. För att kompensera för energiförluster i fjärrvärme-
ledningar krävs mer bränsle till den planerade anläggningen (se 
8.2.3.11 Resurshushållning; 8.2.3.12 Klimatpåverkan), vilket 
kommer innebära ett ökat transportbehov. Dessa utsläpp utgör 
dock endast en liten andel av de totala transportfrekvenserna. 
Vad gäller transportrelaterade koldioxidutsläpp diskuteras detta 
vidare under avsnitt 8.2.3.12 Klimatpåverkan.  

Utsläppen från transporter blir särskilt betydande om bränslen 
importeras från utlandet och transporteras både via sjö- och 
vägtransport (Alternativ 1a) (se Tabell 7). Transport via fartyg 

medför höga utsläpp av särskilt svaveldioxid men även 
kvävedioxid. Köps allt bränsle i Sverige blir utsläppet av 
svaveldioxid mer än 99,99 % mindre jämfört med om bränsle 
köps utomlands vid fullt utbyggd anläggning. För kvävedioxid 
är motsvarande utsläpp 93 % mindre. Alternativen med lägst 
utsläpp innebär ett samarbete med SÖRAB:s avfalls-
anläggningar (se Tabell 7). För Karby medför under etapp 1 
samt vid fullt utbyggd anläggning alternativ 3 de lägsta 
utsläppsvärden med och utan hänsyn till transport av bränsle 
som behövs för att kompensera energiförlusten i fjärrvärme-
ledningarna (se Tabell 7). Skillnader i utsläppsvärden mellan 
alternativ 2 och 3 är dock försumbar relativt till skillnaden mot 
alternativ 1a.  I förhållande till dagens nivåer bedöms utsläpp 
från transporter på lokal nivå bli små (Hjalmarsson, 2014f). 
Utredningar gällande utsläppsnivåer för specifika ämnen är 
dock nödvändiga för att bedöma kumulativa effekter.  
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Tabell 7. Beräkningar av de olika transportalternativens utsläpp av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), partiklar och koldioxid (CO2) till och från 
lokaliseringsalternativet Karby. Tabellen redovisar utsläppsvärden för förväntade transporter (tur- och retur för vägtransport samt enkel väg för sjötransport) 
för fyra olika inköpsalternativ under etapp 1 och sex olika inköpsalternativ vid fullt utbyggd anläggning. Grundbehov = utsläppsvärden för all transport till och 
från den planerade anläggningen bortsett från bränslebehovet för att kompensera för energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Kompensation = utsläppsvärden för 
transport av bränsle som beräknas behövas för att kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Total = summan av grundbehov och kompensation 
(beräkningar enligt Bilaga 1 Transport). 

 	   Transport	  	   Svaveldioxid	  
(kg/år)	  

Kväveoxider	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

	  

Etapp	  1	  

1a	  	   Grundbehov	   8	  600	   42	  000	   1	  200	   2	  800	   Inget	  samarbete	  med	  SÖRAB.	  Avfall	  kommer	  från	  
ospecificerade	  källor	  varav	  80	  %	  transporteras	  med	  
fartyg	  från	  utlandet	  

 Kompensation	   620	   3	  000	   90	   190	  
 Total	   9	  220	   44592	   1	  290	   2	  990	  
1b	   Grundbehov	   2	   4	  200	   50	   1	  300	  

Samma	  antaganden	  som	  för	  1a	  dock	  köps	  allt	  avfall	  i	  
Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  

 Kompensation	   <	  1	   260	   3	   80	  
 Total	   2	   4	  460	   53	   1	  380	  
2	   Grundbehov	   <	  1	   1	  100	   10	   300	  

100	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  

 Kompensation	   <	  1	   260	   3	   80	  
 Total	   <	  1	   1	  360	   13	   380	  
3	   Grundbehov	   <	  1	   1	  000	   10	   310	   75	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  SÖRAB:s	  

avfallsanläggning	  i	  Hagby	  &	  25	  %	  kommer	  ifrån	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt	  

 Kompensation	   <	  1	   30	   <	  1	   10	  
 Total	   <	  1	   1	  030	   13,59	   320	  

Fullt	  utbyggd	  

1a	  	   Grundbehov	   41	  000	   191	  000	   5	  700	   11	  000	   Bränsle	  (avfall	  &	  biobränsle)	  kommer	  från	  
ospecificerade	  källor;	  80	  %	  av	  avfallet	  &	  100	  %	  av	  
biobränslen	  köps	  utomlands	  &	  transporteras	  först	  med	  
fartyg	  	  

 Kompensation	   950	   4	  400	   130	   260	  
 Total	   41	  950	   195	  400	   5	  900	   11	  260	  

1b	   Grundbehov	   5	   14	  000	   170	   4	  100	  
Samma	  antagande	  som	  för	  1a,	  dock	  köps	  allt	  bränsle	  i	  
Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  

 Kompensation	   <	  1	   390	   4	   90	  
 Total	   5	   14	  390	   174	   4	  190	  
2a	   Grundbehov	   32	  000	   151	  000	   4	  500	   9	  000	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  SÖRAB:s	  

avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

 Kompensation	   950	   4	  400	   130	   260	  
 Total	   32	  950	   155	  400	   4	  630	   9	  260	  
2b	   Grundbehov	   4	   10	  000	   130	   3	  100	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  SÖRAB:s	  

avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	   Kompensation	   <	  1	   290	   4	   90	  
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 Total	   4	   10	  290	   134	   3	  190	   samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  
3a	   Grundbehov	   30	  000	   141	  000	   4	  200	   8	  300	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  SÖRAB:s	  

avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt,	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

 Kompensation	   950	   4	  400	   130	   260	  
 Total	   30	  950	   145	  400	   4	  330	   8	  560	  

3b	   Grundbehov	   4	   9	  700	   120	   2	  900	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

 Kompensation	   <	  1	   290	   4	   90	  
 Total	   4	   9	  990	   124	   2	  990	  

 
8.2.3.2 Luftkvalitet 

Nuläge 
För Vallentuna kommun finns endast mätdata för de totala 
utsläppen i kommunen och inga specifika mätningar för 
Karby/Brottby. Det får däremot antas att luftkvaliteten i 
området i dagsläget ligger under gällande miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft eftersom Vallentuna kommun har godkända 
värden av NOx, NO2, SO2, PM10, bly, bensen och ozon 
(Anderling & Mårdén, 2011). I nuläget finns inga verksamheter 
i det tänkta lokaliseringsområdet vid Karby som ger någon 
markant påverkan på luftkvaliteten. Trafiken på E18, Väg 268 
samt till och från Karby arbetsområde bedöms inte heller 
orsaka utsläpp som påverkar luftkvaliteten. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen bedöms trafiken i området öka, vilket 
leder till en ökad koncentration av luftföroreningar i området. 
Det finns även risk för damning från byggnadsfordon 
(Hjalmarsson, 2014c). Det är däremot svårt att avgöra i vilken 
utsträckning dessa kommer att påverka luftkvaliteten, då det 
saknas beräkningar. 

Påverkan under driftfas 
De modelleringar av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och 
PM2,5), svaveldioxid (SO2) och metaller (arsenik, bly, 
kadmium och nickel) som utförts är beräknade för 
lokaliseringen i Hagby (för specifika värden se Bilaga 2 
Luftkvalitet). I modelleringarna av utsläpp till luft används 
vindriktningsdata från tre mätstationer inom Stockholms län 
(Lövenheim, 2013). Då Karby ingår i det område som 
vindriktningsdata behandlar (Lövenheim, 2013) har det 
antagits att spridningsmodellerna för Hagby är representativt 
även för Karby. Enligt dessa modeller beräknas utsläpp av luft-
föroreningar från kraftvärmeverket inte överskrida miljö-
kvalitetsnormerna (Lövenheim, 2013).  

Hushållsavfall kommer inte att förbrännas i anläggningen, 
vilket utgör största risken för lukt vid avfallsförbränning. Det 
antas därför inte finnas någon överhängande risk för störande 
lukt (Täby kommun, 2014c). Vad gäller förvaring av avfall så 
kommer damning minimeras genom sluten förvaring. Det 
avfall som förvaras utomhus bör vara fuktigt då det minskar 
risken för damm (Hjalmarsson, 2014b). 

Generellt kan sägas att utsläpp från vägtrafiken (NOX, SO2, 
PM10) kommer att öka, däremot antas de inte ha en stor 
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betydelse i relation till gällande miljökvalitetsnormer 
(Lövenheim, 2013). Ökade transporter under driftfas bedöms 
därför ha liten miljöpåverkan. 

8.2.3.3 Ytvatten och grundvatten 
Nuläge 
Karby tillhör Åkerströmmens avrinningsområde och del-
avrinningsområdet Husaån (Österåker & Vallentuna kommun, 
2010). Två km norr om lokaliseringsområdet ligger Husaån, 
som är det enda större vattendraget i delavrinningsområdet. Det 
finns inga sjöar i delavrinningsområdet men sjön Garnsviken 
ligger strax nedströms från Husaån och cirka två km öster om 
lokalen. Cirka tre km väster om lokalen ligger våtmarks-
området Angarnsjöängen som är ett Natura 2000-område 
(VISS, 2010). Ytvattnet från Karby rinner främst ut i Husaån 
och når därefter Garnsviken (se Figur 12). 

Angarnsjöängen ligger utanför och uppströms från Karbys 
delavrinningsområde vilket gör det mindre troligt att 
ytavrinningen från Karby når ängen. Grundvatten är svårare att 
bedöma om det påverkar Angarnsjöängen och i vilken 
utsträckning, fler hydrogeologiska undersökningar är därför 
nödvändiga. Garnsviken och Husaån har måttlig respektive god 
ekologisk status (VISS, 2012a; VISS 2012b). Den kemiska 
statusen i båda vattenförekomsterna bedöms ej uppnå god 
status på grund av för höga kvicksilverhalter men som god om 
kvicksilver exkluderas (VISS, 2012a; VISS, 2012b). De 
närmaste vattenskyddsområdena är Lindholmen och Västlunda 
som ligger cirka tio km västerut. Inget vattenskyddsområde 
ligger nedströms från den tänkta lokalen (Naturvårdsverket, 
2014a). Uppgifter om grundvattenkvaliteten i området saknas 
men salt grundvatten kan förekomma (Lantmäteriet, 2009b). 

Inom cirka 600-800 meters avstånd från lokalen finns tre 
energibrunnar samt två brunnar för enskilda vattentäkter.  

 

Figur 12. Hydrologin i området kring Karby med väsentliga flödes-
riktningar från lokaliseringsområdet. 

VA-försörjningen i Karby/Brottby sköts idag av Österåkers 
kommun genom avloppsreningsverket Margretelund, som 
enligt avtal tar hand om spillvatten från maximalt 2000 
personer. I framtiden kan det dock bli möjligt att försörjningen 
sköts av Norrvatten AB via Vallentuna tätort (Vallentuna 
kommun, 2010).  
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Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen är det möjligt att läckage från fordon och 
maskiner förekommer vilket kan förorena vattnet. Länshållning 
av schakt kan även bli nödvändigt vilket skulle sänka 
grundvattennivån under byggtiden (Jönsson et.al., 2014). 
Andra eventuella markbearbetningar, såsom sprängning, kan 
bli aktuella då området är kuperat. Sprängningen kan i sådana 
fall påverka vattenkvaliteten om sprängrester skulle läcka ut till 
yt- och grundvatten. 

Påverkan under driftfas 
En ökad hårdlagd yta innebär minskad infiltration och större 
avrinning (Örebro kommun, 2010). Då kraftvärmeverket 
medför en ökad hårdlagd yta ökar risken för översvämningar i 
Husaån. Vallentuna kommun har dessutom planer på ny 
bebyggelse invid Husaån vilket kan öka översvämningsrisken 
ytterligare (Vallentuna kommun, 2013). Vidare kan den ökade 
avrinningen medföra att en större mängd föroreningar når 
omgivande mark och vatten. En hydrogeologisk undersökning 
av området behövs för att bedöma kraftvärmeverkets påverkan 
på grundvattnets kvalitet. Utsläpp av kvicksilver bedöms ligga 
under gränsvärdena (SWECO, 2014b). Utsläpp från andra 
verksamheter kan dock ge upphov till kumulativa effekter som 
förhöjer risken för skadlig påverkan. Det är osäkert hur brunnar 
i närområdet kan komma att påverkas av verksamheten. 

8.2.3.4 Buller och vibrationer 

Nuläge 
Lokaliseringsområdets främsta bullerkällor är i dagsläget E18 
och Väg 268. En annan källa till buller är den närliggande 
skjutbanan. Även det intilliggande arbetsområdet med ett 

flertal företagskontor samt lagerutrymmen kan vara en källa till 
buller i dagsläget. Den lokaliseringsutredning som tidigare 
gjorts nämner bostäder mellan cirka 400-500 m från 
lokaliseringsområdet (Hjalmarsson, 2014a). Det är möjligt att 
bullret från E18 i nuläget dämpas av skogen som ligger mellan 
vägen och arbetsområdet. 

Påverkan under byggnadsfas 

Under kraftvärmeverkets byggnadsfas kan bullernivåerna öka 
temporärt, bland annat på grund av aktiviteter som schaktning, 
sprängning samt bygg- och montagearbeten. Den nya väg som 
planeras att sammanlänka lokaliseringsområdet med Brottby 
trafikplats ger även upphov till ökade bullernivåer under 
byggnation. Vibrationer kan också förkomma under spräng-
ningsarbetet. 

Påverkan under driftfas 
Möjliga bullerkällor under driftfasen utgörs av mottagning av 
bränsle till anläggningen, krossanläggning för biobränslen, 
tunga transporter inom anläggningen, processutrustning med 
fläktar och pumpar samt kylaggregat (se Bilaga 3 
Bulleremission) (Sundgren, 2014). Enligt beräkningar gjorda 
av Sundgren (2014) kommer ljudeffektnivåer vid E.ON:s 
planerade kraftvärmeverk ligga mellan 85 och 118 dBA. Dessa 
beräkningar gäller precis intill kraftvärmeverket och buller-
nivåer kommer att dämpas med ökat avstånd. Mängden buller 
från kraftvärmeverket beror även på utformningen av anlägg-
ningen. I Karby finns närmast belägna bostäder på cirka 400-
500 m avstånd. Detta innebär att de kan komma att störas då 
WSP Akustik gjort bedömningen att bostäder på avstånd 
mindre än 550 m inte klarar sig utan störning dagtid (Sundgren, 
2014). 
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Det finns risk för kumulativa bullereffekter när verket är i drift. 
Väg 268 och E18 ligger i närheten vilket kan bygga på 
ljudbilden tillsammans med ljud från kraftvärmeverket. Det är 
svårt att bedöma den samlade ljudbilden på förhand eftersom 
olika typer av buller antingen kan förstärka eller maskera 
varandra. Om de olika bullerkällorna är olika starka får de 
också olika betydelse för ljudbilden (Wallentinus, 2007). En 
utredning bör göras om den nuvarande skogsdungen utgör ett 
skydd för buller från E18 och om en skogsridå bör behållas för 
att minska störning för både kontorslokaler i Karby 
arbetsområde och bostäder i närområdet. Det bör även utredas 
hur ett potentiellt kraftvärmeverk kan påverka ljudbilden. 

8.2.3.5 Människors hälsa 

Nuläge 

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Karby/Brottby är 
lokaliseringsområdet inte avsatt för rekreation (Vallentuna 
kommun, 2013), men det är möjligt att området används som 
strövområde (Eknert, pers. komm., 2014-12-03). I planen står 
det också att luftkvaliteten inte överskrider några miljö-
kvalitetsnormer (Vallentuna kommun, 2013). Ett antal 
bullerkällor har identifierats vilka innefattar E18, Väg 268 samt 
intilliggande skjutbana och arbetsområde, men eftersom det 
inte finns några tidigare bullerutredningar är det svårt att 
bedöma hur dessa källor påverkar närboendes hälsa. 

Påverkan under byggnadsfas 

Under en byggnation av ett kraftvärmeverk kan en temporär 
ökning av buller och damm ha negativ påverkan på människors 
hälsa. Till exempel genom tillfälliga ljud vid eventuella 

sprängningsarbeten. Riktvärden för buller bör därför följas och 
möjliga åtgärder vidtas. 

Påverkan under driftfas 

Eftersom bullernivåerna vid de bostäder som ligger på mindre 
än 550 meters avstånd riskerar att överstiga riktvärdena 
(Sundgren, 2014) kan de närmast boende kan bli störda av 
bullret från verksamheten. Då det också finns många andra 
ljudkällor i området finns det behov av en bullerutredning. 
Konsekvenser av förhöjda bullernivåer kan vara ökad ohälsa i 
form av stress, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter 
(Naturvårdsverket, 2013). 

Platsen antas inte ha några rekreationsvärden och eftersom det 
finns andra mer besökta rekreationsområden i närheten, 
bedöms en exploatering inte ha en betydande påverkan på 
människors tillgång till naturmiljö och friluftsliv.   

Verksamheten bedöms med vidtagna reningsåtgärder inte bidra 
till överstigande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i 
området (Hjalmarsson, 2014c). Luktstörning bedöms inte heller 
utgöra ett problem då det enligt de tekniska specifikationerna 
ska tillämpas sluten hantering av avfall som kan medföra 
luktspridning.  

8.2.3.6 Kulturmiljö och fornlämningar 
Nuläge 
Karby ligger i ett område med ett starkt utpräglat kultur-
landskap med ett stort antal fornlämningar från brons- och 
järnåldern som präglar landskapets karaktär (se Figur 13). 
Cirka två km norr om Karby arbetsområde, längs med Husaån 
ligger en viktig transportled, Långhundraleden, som är av högt 
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kulturhistoriskt värde (Eklund & Sernbo, 2013). De närmaste 
fornminnena ligger på ett avstånd av runt 500 m från 
lokaliseringsområdet och består främst av agrara lämningar i 
form av stensträngar och stensättningar (Riksantikvarie-
ämbetet, 2014). Nordost om arbetsområdet ligger ett stort 
område som är riksintresse för kulturmiljö enligt MB 3 kap 6 § 
(1998:808). Figur 13 illustrerar områden med höga kultur-
miljövärden. 

 
Figur 13. Kulturmiljöer och fornlämningar i området kring Karby. 

Påverkan under byggnadsfas 
Byggnadsfasen kommer inte att innebära någon påverkan på 
kulturmiljö eller fornlämningar då det finns ett betydande 
skyddsavstånd till lokaliseringsområdet. 

 

Påverkan under driftfas 
Avståndet till närmaste fornlämningar och skyddade 
kulturmiljöer innebär att de inte utsätts för fysisk påverkan av 
verksamheten. Därmed bedöms driftfasen inte medföra 
betydande påverkan, annat än för landskapsbilden. 

8.2.3.7 Landskapsbild 

Nuläge 
Landskapsbilden i området karakteriseras av sprickdalar, kullar 
och slätter. Bebyggelsen består främst av enskilda gårdar 
utspridda i odlingslandskapet och den närmaste bebyggelsen är 
Hacksta, beläget cirka 700 m nordväst om lokaliserings-
området. Kraftvärmeverket är tänkt att ligga på en skog-
beklädd, cirka 20 m hög, höjd. Det omkringliggande 
jordbrukslandskapet skapar breda vyer och ett öppet landskap. 
Landskapet är dock uppdelat av E18 och Väg 269, vilka har 
stor inverkan på landskapsbilden. Väg 268 går i en flackare del 
mellan skogbeklädda höjder samt längs med Hacksta bostads-
område och industriområdet. 

Påverkan under byggnadsfas 

Påverkan på landskapsbilden under byggnadsfasen bedöms 
vara övergående, men kommer i den absoluta närheten att ha 
större betydelse då rivnings- och schaktmaskiner kommer att 
förekomma på platsen. 

Påverkan under driftfas 
Verksamheten kommer genom skorsten och andra stora 
byggnader att påverka landskapsbilden. Skorstenen kommer att 
synas på långt avstånd och pannornas höjd kan variera. Från 
Hacksta kommer dock verket knappt att synas på grund av den 
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avskilda placeringen och påverkan på landskapsbilden blir 
därför marginell. Landskapets karaktär kan potentiellt minska 
verkets synlighet på nära håll. Det finns ingen fastlagd plan för 
om verket ska integreras i terrängen eller bli insprängt i 
berggrunden. På grund av skorstenens dominans kommer 
landskapsbilden att påverkas. Även landskapsbildsskyddade 
historiska byggnader i omgivningen kan komma att påverkas 
negativt. Den planerade vägen mellan E18 och Väg 268 
(Vallentuna kommun, 2013) kommer att avlasta Väg 268 från 
tyngre trafik som annars skulle påverka landskapsbilden 
negativt. Den nya vägdragningen kommer dock påverka det 
öppna jordbrukslandskapet. Trots eventuella skyddsåtgärder 
kommer verket att ge en märkbar påverkan på landskapsbilden. 
Figur 14 visar en illustrering av förändrad landskapsbild. 

 

Figur 14. Modell av kraftvärmeverket i landskapet. Vy från nordsydlig 
riktning med Karby trafikplats i förgrunden. 

8.2.3.8 Naturmiljö och friluftsliv 

Nuläge 

Lokaliseringsområdet är helt skogsbeklätt och inte områdes-
skyddat (se Figur 15). Platsen är lokaliserad mellan två gröna 
kilar, Angarnskilen och Bogesundskilen. Dessa är viktiga för 

Stockholms läns grönområden och innehåller skyddsvärd natur 
och naturmiljöer. Endast två km från Karby arbetsområde finns 
den så kallade Angarnsjöängen som utgör ett Natura 2000-
område, naturreservat enligt MB 7 kap. 4 § och ett riksintresse 
för natur- och kulturmiljö enligt MB 3 kap. 6 §. Ängen är känd 
för sitt fågelliv och skyddas av Fågeldirektivet (SPA) (direktiv 
79/409/EEG). Vid Brottby allé cirka en km från lokaliserings-
området finns den rödlistade Gotländska hättemossan 
(Orthotrichum rogeri). Öster om Brottby gård finns även 
värdefulla barrskogar som klassats som nyckelbiotopområden. 
Även flertalet av kulturmiljöerna i regionen är riksintressen och 
nyttjas för friluftsliv. 

En inventering av lokaliseringsområdet gjordes den 1 
december 2014 med hjälp av en inventeringsmall för 
beskrivning av naturmiljön (Östergötlands skogsgrupp, 2014). 
Inventeringen fokuserade uteslutande på beskrivning och 
bedömning av naturmiljön. Svårigheten att genomföra en 
artinventering vid den aktuella årstiden bör tas i beaktande. För 
att säkerställa att ingen fridlyst eller rödlistad art förekommer i 
omgivningen rekommenderas ytterligare en naturvärdes-
inventering under våren eller sommaren. 

Av inventeringen framgick att skogsområdet består av olika 
biotoper, så som planterad tallskog, blandskog med gran och 
tall samt partier med höga andelar björkträd. Det återfanns 
även hällmarker, sumpskog, öppna sankmarker och gläntor. Ett 
flertal gamla grova träd, stående och liggande döda träd samt 
stubbar som bland annat utgör viktiga habitat för vissa insekter, 
svampar och mossor återfanns. Andra betydelsefulla obser-
vationer var björkträd med tickor. Det fanns även områden med 
flera arter av välvuxna lavar, svampar och mossor vilket 
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indikerar att området är relativt orört. Spår av älg och mänsklig 
påverkan i form av körspår och sågade stubbar noterades även. 

 

Figur 15. Naturvärden och friluftsliv i området kring Karby. 

Lokaliseringsområdet utgör inget intresse för friluftsliv bortsett 
från rekreation för boende i närområdet. Enligt Frilufts-
främjandet i Södra Roslagen används inte området av deras 
barn- eller ungdomsgrupper (Boivie Ekstrand, pers.komm., 
2014-11-28). 

Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnadsfasen kommer den ökade bullernivån att 
påverka friluftslivet och djurlivet i området. Utförs 
sprängningar kan fågellivet i Angarnsjöängen då möjligtvis 
vara utsatt eftersom fåglar kan vara känsliga för buller-
störningar (Helldin, 2009). Eventuella föroreningsläckage kan 

komma att påverka ekosystemen och artdiversiteten. 
Angarnsjöängen kan påverkas på samma sätt om det sker 
läckage till grundvattnet. Dessa risker bedöms vara små om 
skyddsåtgärder utförs (SWECO, 2014b), dock är det svårt att 
bedöma konsekvenser av kumulativa effekter.   

Påverkan under driftfas 
En byggnation av ett kraftvärmeverk kommer att innebära en 
lokal förlust av habitat tillsammans med djur- och växtarter. 
Det kommer även att upptas mark för en tillfartsväg vilket 
skapar en mindre barriär i landskapet för gräsarter. 

Under driftfasen kommer bullernivån att vara högre än i 
nuläget, vilket möjligtvis kan försämra rekreationsupplevelsen 
i närliggande områden. Trafikbelastningen år 2030 kommer ha 
ökat med cirka 138 % från nuläget (Vallentuna kommun, 
2013), vilket kommer att bidra till den kumulativa effekten av 
buller och luftföroreningar på naturmiljön. Den rödlistade 
gotländska hättemossan samt andra lavar och mossor i området 
kan komma att påverkas av luftföroreningar från anläggningen, 
dock är det oklart i vilken omfattning på grund av osäkerheter i 
utsläpp av luftföroreningar samt arternas känslighet.  

För att bedöma eventuella konsekvenser på naturmiljön och 
friluftsliv samt vilka kumulativa effekter som kan uppstå, krävs 
en mer omfattande utredning. 

8.2.3.9 Riksintressen 

Nuläge 
Lokaliseringsalternativet Karby ligger inte inom något område 
som är klassat som riksintresse. Dock är de närliggande 
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samhällena Karby/Brottby lokaliserade inom Veda-Össeby-
Garn, ett område klassat som riksintresse för kulturvården. De 
båda orterna berörs även av ett riksintresse för naturvården 
enligt MB 3 kap. 6 §, Angarnsjöängen-Vadadalen (se Figur 
16). Även E18 utgör riksintresse för kommunikations-
anläggningar, enligt MB 3 kap. 8 § och är en viktig regional 
förbindelse (Vallentuna kommun, 2013). 

 

Figur 16. Riksintressen för natur- och kulturvård i området kring Karby. 

Påverkan under byggnadsfas 
Det bedöms inte bli någon påverkan på riksintressen under 
byggnadsfasen, dock bör åtgärder vidtas för att minimera 
påverkan på närliggande riksintressen. 

 

Påverkan under driftfas 
Riksintresset Veda-Össeby-Garn kan komma att påverkas 
negativt då landskapsbilden förändras (Riksantikvarieämbetet, 
2014). Utformning av byggnader och placering i terrängen bör 
därför ske med hänsyn till kulturmiljön. Kraftvärmeverket 
bedöms inte ha någon påverkan på riksintresset E18, dock bör 
det tas hänsyn till regler angående byggnadsfria avstånd vid 
planeringen av anläggningen (8.2.3.8 Naturmiljö och 
friluftsliv). 

8.2.3.10 Miljörisker 

Nuläge 
I nuläget finns inte några miljöfarliga verksamheter i Karby. 
Enligt Vallentuna kommuns fördjupade översiktsplan över 
Karby/Brottby föreligger misstankar om att tidigare 
verksamheter orsakat föroreningar i området (Vallentuna 
kommun, 2013). 

Påverkan under byggnadsfas 

Eftersom området är kuperat är det rimligt att anta att det 
kommer ske någon form av sprängning och schaktning under 
byggnadsfasen, för att jämna ut marken. Då explosiva ämnen 
förekommer vid sprängning finns risk för brand och explosion. 
Det finns även risk för utsläpp av föroreningar till luft och 
vatten vilket kan påverka omgivningen (Massarsch et.al., 
2008). Hur stort område som då skulle påverkas bör utredas 
vidare om sprängning skulle bli aktuellt. De närliggande 
områdena kring Husaån, Garnsviken samt arbetsområdet, 
riskerar att påverkas negativt. På grund av luftburna 
föroreningar riskerar även Angarnsjöängen och mer avlägsna 
områden att påverkas. 



Karby 

55 

Påverkan under driftfas 
Kraftvärmeverket kan påverka E18 om kraftig rökutveckling 
skulle uppstå på grund av brand i bränslestackar. Anlägg-
ningens avstånd till E18 bör vara minst 70 m enligt 
länsstyrelsen i Stockholms läns riktlinjer, vilket i sådana fall 
skulle minska olycksrisken vid vägen. Vidare kan olyckor 
också påverka det närliggande arbetsområdet genom spridning 
av gas från ammoniakutsläpp eller rök från brand (Lackman, 
2014). Det finns risk för att dessa utsläpp även skulle ha 
negativ påverkan på Husaån, Garnsviken och möjligen 
Angarnsjöängen. Närmaste bostäder är placerade cirka 400-500 
m från området (Hjalmarsson, 2014a) och det är osäkert hur 
dessa skulle komma att påverkas vid en olycka, då något 
spridningsavstånd för bostäder inte har angetts i den befintliga 
miljöriskanalysen (Lackman, 2014). 

8.2.3.11 Resurshushållning 
Nuläge 
Lokaliseringsområdet i Karby är idag inte föremål för någon 
särskild resursanvändning. 

Påverkan under byggnadsfas 
Marken kommer under byggnadsfasen att tas i anspråk, vilket 
betyder att skogsområdet kommer att omvandlas till 
industriområde. En ny tillfartsväg är föreslagen för samman-
bindning med det planerade industriområdet och Karby 
trafikplats (Vallentuna kommun, 2013). Nya ledningar kommer 
att behöva byggas för sammankoppling med befintliga 
fjärrvärme-, el- och vattenförsörjningsnät. Eventuell resurs-
åtgång i samband med dessa markarbeten behandlas inte i den 
här rapporten. 

Påverkan under driftfas 
Under driftfasen kommer resursanvändningen att inbegripa 
förbränning av avfall, olja samt biobränsle (se 5 Beskrivning av 
den planerade verksamheten).  Lokalens relativa läge medför 
energiförluster i fjärrvärmeledningarna. Ytterligare energi-
förluster sker på grund av en ökad elförbrukning till följd av 
pumpning av fjärrvärme (Hjalmarsson, 2014a). För Karby 
beräknas elförbrukningen för pumpning av fjärrvärme vara 
17,9 GWh/år. Detta motsvarar cirka 23 % av den planerade 
energiproduktionen för etapp 1 samt 6 % vid fullt utbyggd 
anläggning. Denna elförbrukning planeras inte att kompenseras 
genom ökad energiproduktion (Johansson, pers. komm. 2014-
12-05) vilket ger en minskning av nettoelproduktionen av 
verket. 

Energiförlusten i fjärrvärmeledningarna beräknas vara 23,5 
GWh/år (Hjalmarsson, 2014a) vilket kommer kompenseras 
genom ökad energiproduktion (Johansson, pers. komm., 2014-
12-05). Cirka 7100 ton sorterat avfall per år behövs för att 
täcka upp för energiförlusten under etapp 1. För fullt utbyggd 
anläggning krävs förbränning av cirka 2800 ton sorterat avfall 
samt cirka 6300 ton biobränsle per år för att kompensera för 
energiförlusten (för beräkningar se Bilaga 4 
Resurshushållning). Detta motsvarar en årlig transport av avfall 
för cirka 235 lastbilar för etapp 1 och 306 lastbilar för den fullt 
utbyggda anläggningen (för beräkningar se Bilaga 1 
Transport).  

Vattenbehovet för kraftvärmeverket kommer främst från 
personaldelar, spolning av golv samt processvatten. 
Normalförbrukningen av vatten kommer att vara låg (Structor, 
2013), dock kan etableringen innebära ett ökat tryck på 
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kommunala vattenresurser och anläggningar, speciellt om 
kumulativa effekter från andra vattenkonsumenter beaktas.  

8.2.3.12 Klimatpåverkan 

Nuläge 

I nuläget finns inga CO2-utsläpp för det förslagna området då 
det utgörs av skogsmark och är därmed en CO2-sänka. 

Påverkan under byggnadsfas 

Etableringsfasen av ett kraftvärmeverk medför omfattande 
transporter och materialförbrukning vilket innebär ökande 
CO2-utsläpp i området. Dock finns inga schablonvärden för 
CO2-utsläpp associerade med en potentiell etablering (Nilsson, 
2014-12-03 pers.komm.) varför klimatpåverkan för byggnads-
fasen inte kan redogöras för inom ramen för denna miljö-
bedömning. 

Påverkan under driftfas 
Den planerade kraftvärmeanläggningen beräknas producera 
33880 ton CO2/år under etapp 1 och 43380 ton CO2/år när 
anläggningen är fullt utbyggd (Hjalmarsson 2014f). Dessa 
utsläpp avser enbart förbränningen i kraftvärmeverket och står 
för de största CO2-utsläppen för kraftvärmeproduktion. Dessa 
utsläpp påverkas inte av kraftvärmeverkets lokalisering. Övriga 
CO2-utsläpp är beroende av kraftvärmeverkets lokalisering och 
genereras av bränsletransporter samt energiförbrukning och 
energiförluster i fjärrvärmenätet. Mängden CO2-utsläpp från 
transporter beror på varifrån bränsle köps in.  

Olika inköpsalternativ baserade på bränslets ursprung har 
skapats för etapp 1 och för den fullt utbyggda anläggningen. 

De olika alternativen skiljer sig något gällande CO2-utsläpp för 
de olika lokaliseringsalternativen (se Tabell 7). Dock finns 
stora skillnader i CO2-utsläpp beroende på om bränsle köps in 
från utlandet, från andra delar i Sverige eller lokalt från 
SÖRAB:s anläggningar (se Figur 17 för etapp 1 och Figur 18 
för fullt utbyggd anläggning). Både energibehovet för 
pumpning av fjärrvärme samt värmeförluster i fjärrvärmenätet 
skiljer sig åt beroende på lokaliseringsalternativ och detta 
genererar olika CO2-utsläpp (för beräkningar se Bilaga 4 
Resurshushållning). 

Om bränsle köps från Sverige och särskilt lokalt under etapp 1 
har utsläpp från transporter inte så stor påverkan genom CO2-
utsläpp. De största CO2-utsläppen kommer istället att genereras 
genom pumpning av fjärrvärme samt värmeförluster i 
fjärrvärmenätet (se Figur 17). Importeras bränsle kommer 
transporter ha en större påverkan i relation till utsläppen 
genererade av elförbrukning för pumpning av fjärrvärme, samt 
värmeförluster i fjärrvärmenätet. 

För den fullt utbyggda anläggningen krävs större kvantiteter 
bränsle och därmed fler transporter. CO2-utsläpp genererade av 
transporter kommer därmed att få en större påverkan på de 
totala utsläppen för den fullt utbyggda anläggningen jämfört 
med etapp 1 (se Figur 18). Under den fullt utbyggda 
anläggningen kommer biobränsle att användas vilket genererar 
mindre utsläpp än förbränning av avfall. Därmed minskar CO2-
utsläppen från energiproduktionen per kWh, jämfört med etapp 
1.  
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Figur 17. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för etapp 1 där både utsläpp för 
pumpning och värmeförluster samt transporter till och från Karby 
inbegrips. 

 

 

Figur 18. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för fullt utbyggd anläggning där både 
utsläpp för pumpning och värmeförluster samt transporter till och från 
Karby inbegrips. 
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8.2.4 Skadeförebyggande åtgärder 

Det finns en rad skadeförebyggande åtgärder som alltid krävs 
för att få tillstånd att anlägga ett kraftvärmeverk, vilka finns 
beskrivna under 5.2 Teknisk utformning. De åtgärder som har 
identifierats specifikt för detta lokaliseringsalternativ 
presenteras nedan. 

För att utröna om fler skadeförebyggande åtgärder bör tas i 
beaktande för att minska eventuella kumulativa effekter, krävs 
ytterligare utredningar inom samtliga miljöpåverkans-
kategorier. Särskilt gäller detta för miljörisker eftersom det 
föreligger misstankar om föroreningar från tidigare verk-
samheter i arbetsområdet. 

Utformningen av kraftvärmeverket har betydelse för hur 
människor och närområdet påverkas. Påverkan på landskaps-
bilden kan eventuellt minskas om anläggningen placeras lågt i 
terrängen. Det skulle göra verket mindre synligt från närmast 
belägna bostäder och övriga närområden.  

Utformningen har även betydelse för hur närområdet påverkas 
av buller från verksamheten. Påverkan på landskapsbilden samt 
buller från E18 kan minskas om skogspartier bevaras, eller om 
nya träd planteras. En annan åtgärd är bullerplank eller 
bullervallar. Möjligheter att använda “tyst asfalt” skulle kunna 
utredas för den planerade tillfartsvägen. Placering av 
kraftvärmeverkets olika delar inom området, placering av kross 
med mera har också betydelse för om det kan bli störande 
bullerpåverkan i närområdet. Därtill kan åtgärder mot buller 
minska negativ påverkan på friluftslivet samt på fåglar och 
andra djur som är bullerkänsliga. 

Under sprängningsarbetet föreligger risk för att sprängmedel 
kan läcka ut till grundvattnet. Därför kan länshållning av schakt 
vara nödvändigt under byggtiden för att minska risken för 
förorening av grundvattnet. 

Vad gäller påverkan på yt- och grundvatten bör möjligheterna 
till en effektivare kvicksilverrening följas upp eftersom den 
kemiska statusen i recipienten anses vara ej god. Vid ut-
formningen av reningsdammarna bör hänsyn tas till möjlig-
heterna att samtidigt förhöja arbetsområdets estetiska värden 
genom anläggning av en vattenpark.  

8.2.5 Överensstämmelse med lokala miljömål 

Vallentuna kommun har tagit fram en miljöpolicy som utgår 
från en övergripande vision: ”det långsiktigt goda livet i 
kommunen förutsätter ren luft och rent vatten, lättillgängliga 
oförstörda naturområden och låga bullernivåer” (Vallentuna 
kommun, 2014d). Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige 
den 2013-02-18 och ska uppnås genom flertalet punkter, här 
benämnda som lokala miljömål. För att uppnå kommunens 
vision fokuserar miljöarbetet på förnyelsebara energikällor och 
hushållande med naturresurser. Kommunen strävar efter en hög 
biologisk mångfald, god luftkvalitet samt att minimera 
miljöbelastande utsläpp. Vallentuna kommuns energiplan 
innefattar mål om att minska de klimatpåverkande utsläppen 
och att använda avfall som bränsle för uppvärmning 
(Vallentuna kommun, 2014a). Anläggandet av ett kraft-
värmeverk i Vallentuna kommun överensstämmer med 
kommunens arbete att öka andelen förnyelsebara energikällor 
och använda avfall för uppvärmning. Vid en lokalisering i 
Karby kommer dock transporter till och från kraftvärmeverket 
ge klimatpåverkande utsläpp som motverkar att nå målen om 



Karby 

59 

minskade utsläpp. Beskrivning av kraftvärmeverkets påverkan 
på respektive lokalt miljömål redovisas i Bilaga 5.2.2 
Miljömål. 

Andra målsättningar som tas upp i miljöpolicyn och som kan 
kopplas till det planerade kraftvärmeverket är att värna om 
biologisk mångfald, att luften är så ren att varken människors 
hälsa, djur, växter eller kulturvärden skadas, och att minimera 
miljöbelastande utsläpp (Vallentuna kommun, 2014d). 
Bedömningen har gjorts att lokaliseringsalternativet Karby inte 
har några högre naturvärden och därför kommer förändringar i 
naturvärden på grund av kraftvärmeverket troligtvis inte att 
påverka kommunens miljömål. Kraftvärmeverket bedöms 
medföra en liten negativ påverkan på luft- och vattenkvalitet. 
Det finns dock en risk för utsläpp av kvicksilver och då 
recipienterna i området har bedömts att ej uppnå god kemisk 
status vad gäller kvicksilver (VISS 2012a, VISS 2012b) kan 
kraftvärmeverket motverka att målet uppnås. I den 
övergripande visionen framkommer att kommunen även strävar 
efter låga bullernivåer vilket kan påverkas negativt av 
kraftvärmeverket. 

8.2.6 Samlad bedömning av lokaliseringen 

I Tabell 8 presenteras den samlade bedömningen för 
lokaliseringen. Utöver planförslaget har två scenarion för 
nollalternativ i Karby identifierats. I nedanstående jämförelse 
används det nollalternativ där området exploateras och 
arbetsområdet utökas, då detta är kommunens aktuella plan. 
Planerna omfattar ytkrävande verksamheter såsom lager, men 
antas inte inbegripa miljöstörande verksamheter. 

Både planförslaget och nollalternativet innebär påtagligt ökade 
transporter i området i förhållande till nuvarande nivåer, 
eftersom en ny vägdragning till arbetsområdet planeras. För 
den föreslagna lagerverksamheten i nollalternativet kommer 
denna ökning bestå av tunga transporter längs E18. Vad 
kraftverket främst bidrar med är kumulativa effekter i form av 
ökade bullernivåer från verksamheten. Det är därför viktigt att 
ta hänsyn till dessa kumulativa effekter vid utformningen. Som 
helhet bedöms således konsekvenserna bli negativa men små 
för både planförslaget och nollalternativet. 

En etablering bedöms medföra sämre luftkvalitet på grund av 
ökade transporter, och verksamheten bedöms ge små negativa 
konsekvenser gällande lokala koldioxidutsläpp och luft-
föroreningar. Kraftvärmeverkets utsläpp är marginella i 
jämförelse med miljökvalitetsnormerna för utomhusluft men 
motverkar samtidigt miljömålet om Frisk luft. Därmed bedöms 
kraftvärmeverket medföra små negativa konsekvenser för 
luftkvaliteten. Vid nollalternativet bedöms konsekvenserna 
vara inga eller obetydliga då inga verksamheter som medför 
försämrad luftkvalitet planeras. 

En etablering bedöms få små negativa konsekvenser på yt- och 
grundvatten. Utsläpp av föroreningar till recipienten bedöms 
ligga under gränsvärden. Dock bör de redan för höga 
kvicksilverhalterna i recipienten tas hänsyn till i bedömningen 
tillsammans med de eventuella kumulativa effekter som kan 
uppstå. Vidare bedöms de hydrologiska egenskaperna 
förändras i området vid markbearbetning. Då markbear-
betningen vid nollalternativet förmodligen kommer vara 
mindre omfattande, bedöms detta alternativ inte ha någon 
negativ påverkan. Verksamheter i nollalternativet antas inte 
heller medföra utsläpp av föroreningar. 



  

60 
 

Planalternativet bedöms ha obetydliga negativa konsekvenser 
gällande bullernivåer då området inte är i nära anslutning till 
bostäder och dessutom redan trafikeras via E18. Vid det 
intilliggande arbetsområdet och skjutbanan överskrids inte 
gällande miljökvalitetsnormer. Dock krävs en mer detaljerad 
bullerutredning för de närmast belägna bostäderna för att 
utreda vilken påverkan en etablering skulle kunna få. Vid noll-
alternativet bedöms konsekvenserna vara mindre än vid en 
etablering av ett kraftvärmeverk. 

Människors hälsa kommer att påverkas av bullerstörningar 
och begränsad tillgänglighet till naturområden för både 
planförslag och nollalternativ. Denna påverkan bedöms dock 
vara marginell och därmed får båda förslagen obetydliga 
konsekvenser för människors hälsa. 

Landskapsbilden kommer att påverkas märkbart av ett 
kraftvärmeverk trots skyddsåtgärder. Dessa åtgärder gäller 
främst synlighet på nära håll och förhindrar inte att de höga 
skorstenarna och pannorna syns på längre avstånd. 
Nollalternativet skulle kunna innebära mindre eller obetydlig 
påverkan på landskapsbilden då integrering i det kuperade 
landskapet kan ske. 

Vad gäller kulturmiljö och fornlämningar bedöms plan-
förslaget sammantaget ha en liten negativ påverkan. 
Kulturmiljön kommer att påverkas märkbart då ett kraftvärme-
verk starkt skulle kontrastera mot kulturlandskapet, och därmed 
även motverka de lokala miljömålen. På en mindre skala finns 
dock inte några fornlämningar direkt inom lokaliserings-
området som påverkas. Nollalternativet bedöms få obetydliga 
konsekvenser då integrering i det kuperade landskapet kan ske. 

För naturmiljö och friluftsliv får planförslaget små negativa 
konsekvenser. Detta på grund av att det inte finns unika 
naturvärden i området, samt att området enbart används i 
begränsad utsträckning för rekreation. Nollalternativet får små 
negativa konsekvenser av samma skäl även om det 
förhållandevis får något mindre negativa konsekvenser än 
planförslaget. 

Planförslaget inbegriper en förändring av landskapsbilden, 
vilket bedöms påverka riksintressen för kulturmiljö med små 
negativa konsekvenser. För nollalternativet bedöms påverkan 
på riksintressen utebli. 

En etablering av ett kraftvärmeverk bedöms även medföra små 
negativa konsekvenser gällande miljörisker, då negativa 
effekter på omgivningen kan uppkomma vid en olycka. 
Nollalternativet anses inte medföra någon negativ påverkan 
vad gäller miljörisker då ingen större risk för olyckor 
föreligger. 

Vid etablering kommer resurshushållningen i Karby att få en 
liten negativ påverkan då skogsmark tas i anspråk. Ytterligare 
bedöms verksamheten genom sitt vattenbehov medföra små 
negativa konsekvenser på hushållning med vattenresurser. Det 
relativt långa avståndet till fjärrvärmenät och fjärrvärme-
användare från Karby medför en energiförlust. Som 
kompensation för detta skulle en högre värmeproduktion 
krävas vilket ökar miljöbelastningen. Detta medför att 
konsekvenserna av lokalisering i Karby blir märkbart negativa 
gällande resurshushållning. Då nollalternativet troligen 
inbegriper etablering av lätt industri medför det liten negativ 
påverkan. 
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Vad gäller klimatpåverkan kommer den planerade 
anläggningen att bidra med ökade CO2-utsläpp, men en 
etablering kan i förlängningen ändå leda till relativt minskade 
utsläpp om den ersätter befintliga fossila bränslealternativ. 
CO2-utsläppen påverkas delvis av bränsletyp, kvantiteter och 
ursprung. Genomförande av planförslaget skulle medföra små 
negativa konsekvenser i avseende på klimat. Detta på grund av 
att transporter av bränsle samt förbränning av biobränsle och 
avfall medför ökade utsläpp. Exakta utsläppsvärden beror dock 
på lokalens relativa läge och varifrån bränslet köps in. 
Nollalternativet anses dock ha större negativ påverkan än 
planförslaget då en utebliven etablering sannolikt medför större 
användning av fossila bränslen för värme- och elproduktion. 

8.2.7 Sammanfattning av bedömning 

För närvarande är marken i Karby relativt outnyttjad och ligger 
långt från närmaste bostadsområde. Inga riksintressen eller 
särskilda naturvärden finns i lokaliseringsområdet. Den 
bedömda miljöpåverkan anses vara liten och miljö-
konsekvenser är främst beroende av driften och byggandet av 
kraftvärmeverket i sig. Dock kommer verksamheten ha märk-
bar påverkan på landskapsbilden och därmed påverka kultur-
miljön. Karby är beläget på ett relativt långt avstånd från 
befintligt fjärrvärme- och elnät vilket medför höga kostnader 
för anslutning samt förluster i värme och el. Kompensation för 
detta i form av ökad förbränning samt fler transporter av 
bränsle skulle därför innebära mer utsläpp. 

 

 

Tabell 8. Bedömningsmatris för lokaliseringen Karby. Matrisen utgör en 
mycket förenklad översikt och kan inte tolkas utan motiveringen i texten. 
Miljöaspekterna viktas olika på grund av att deras omfattning varierar och 
täcker in olika stora miljöområden. Bedömningsgrunder för nivåerna 
redovisas i Tabell 1 i avsnitt 3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala. 

Miljöaspekt	  
Plan-‐	  
förslag	  

Noll-‐	  
alternativ	  

Transporter	   Små	  	  
negativa	  

Små	  
negativa	  

Luftkvalitet	   Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Ytvatten	  och	  grundvatten	   Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Buller	  och	  vibrationer	   Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Människors	  hälsa	   Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Landskapsbild	   Märkbara	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Kulturmiljö	  och	  
fornlämningar	  

Små	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Naturmiljö	  och	  friluftsliv	   Små	  	  
negativa	  

Små	  
negativa	  

Riksintressen	   Små	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Miljörisker	   Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Resurshushållning	   Märkbara	  	  
negativa	  

Små	  
negativa	  

Klimatpåverkan	   Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  	  
negativa	  
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8.3 Gillinge 

8.3.1 Områdesbeskrivning 

Gillinge är beläget i den sydöstra delen av Vallentuna kommun 
och gränsar till Österåkers kommun i syd- sydöstlig riktning. 
Området är idag ett relativt outnyttjat område med stora 
grönområden trots att ett antal verksamheter bedrivs där (se 
Figur 19). Cirka 200 m nordost om lokaliseringsområdet finns 
bergtäkten Gillingekrossen som drivs av Åkersberga Lastbils-
central. Det finns även en C-klassad återvinnings-verksamhet 
som drivs av Billefällts cirka 200 m västerut (Hyvönen, pers. 
komm. 2014-12-04). Ungefär 500 m nordväst ligger Gillinge 
halkbana som drivs av Stockholms trafiksäkerhetscenter 
Gillinge. Avståndet till närmaste bostäder från lokaliserings-
området är över 500 m och är koncentrerade till områden väster 
om E18. Invid bostadsområdet finns det även industri-
verksamheter. I området finns i dagsläget relativt gammal 
barrskog, med undantag för ett skogsparti som nyligen 
avverkats. Terrängen är relativt flack men med en lätt sluttning. 
Berggrunden domineras av granit och pegmatit (SGU, 2014b) 
och jordarterna i området är främst morän och sand (SGU, 
2014c). 

I gällande översiktsplan (2010-2030) nämns Gillinge som en 
betydande resurs för att utveckla diverse verksamheter och 
bostäder (Vallentuna kommun, 2010). Söder om Gillinge i 
området Rosenkälla planerar grannkommunen Österåker en 
handelsplats (Österåker kommun, 2007). I samband med 
utvecklingen av Rosenkälla vill Vallentuna kommun utreda hur 
Gillinge skulle kunna exploateras som ett komplement till 
handelsplatsen. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för 

Gillinge har dock tillsvidare utgått då en av de större 
fastighetsägarna i området emotsatt sig utvecklingen enligt 
översiktsplanen (Jarl, pers. komm. 2014-12-01). Marken som 
är aktuell för byggnation av kraftvärmeverket ägs av två 
privata fastighetsägare (Moberg, pers. komm., 2014-12-02). 

 

Figur 19. Rödstreckad markering visar kraftvärmeverkets ytbehov och ett 
exempel på lokaliseringsområde i Gillinge. 

Strax norr om den föreslagna lokaliseringen finns en privat 
väg, som förbinder E18 med bergtäkten (se Figur 19), vilken 
redan är belagd för tung trafik (Brottman, pers. komm. 2014-
12-01). Den ökade transporten i samband med anläggning av 
ett kraftvärmeverk kommer dock troligtvis kräva en annan 
lösning för avfarten från E18 till den privata vägsträckan. Detta 
då det saknas en direkt avfart från E18 till en allmän väg vid 
Gillinge. I nära anslutning till området finns Rosenkälla 
trafikplats, en knutpunkt mellan E18, Roslagsvägen (tidigare 
265), Väg 276, Väg 975 (Gamla Norrtäljevägen) och 265 
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(Norrortsleden) (Trafikverket, 2010). Gillinge ligger i 
dagsläget långt bort från befintligt fjärrvärmenät, VA-nät, samt 
framtida brukare. Dock finns avsikten att dra VA-anslutning 
till området i och med den framtida utvecklingen. En 
uppskattad kostnad för anslutning till befintligt fjärrvärmenät 
skulle uppgå till cirka 454 miljoner kronor. Anslutning till 
befintligt elnät beräknas uppgå till cirka 12 miljoner kronor 
(Hjalmarsson, 2014a). 

8.3.2 Lokalt nollalternativ 

Vallentuna kommun planerar att Gillinge ska utvecklas till en 
ny kommundel med verksamheter, handel, närservice och 
bostäder (Vallentuna kommun, 2010; Jarl, pers. komm. 2014-
12-01). Söder om lokaliseringsområdet, i Österåkers kommun, 
kommer även byggandet av det nya handelsområdet Rosen-
källa att äga rum.  

Utvecklingen av Gillinge och Rosenkälla kan komma att ge en 
liten negativ påverkan på miljön. Då marken troligtvis kommer 
att tas i anspråk oavsett vilken typ av etablering som kommer 
till stånd, kommer skogspartiet att försvinna och därmed 
påverka landskapsbilden. I och med exploatering kommer 
också vattenkonsumtionen att öka, men i vilken utsträckning 
varierar beroende på verksamhet. Även om en etablering 
uteblir kommer CO2-utsläpp att initialt fortsätta att vara på 
dagens nivåer. Dock kan utebliven etablering av ett kraftvärm-
everk i regionen i förlängningen öka CO2-utsläpp om el- och 
värmeproduktion är beroende av fossila alternativ. Därtill leder 
utvecklingen av Rosenkälla till ökade transporter i området och 
därigenom ökade bullernivåer. 

Den aspekten som påverkas mest av nollalternativet är 
naturmiljö och friluftsliv, vilken får en måttlig negativ 
påverkan, då ingrepp görs i gröna kilar som även används som 
rekreationsområde. Yt- och grundvatten, kulturmiljö och forn-
lämningar samt riksintressen får en oförändrad eller obetydlig 
påverkan på miljön. Yt- och grundvattnet påverkas inte av 
utbyggnaden då Rosenkällas avrinningsområde främst leder 
mot Ullnasjön. Det finns inte några fornlämningar i området 
och inga riksintressen som påverkas. 

8.3.3 Miljöpåverkan 

8.3.3.1 Transporter 

Nuläge 
Omkring Gillinge förekommer det idag en stor 
trafikverksamhet då bland annat E18 finns i nära anslutning. År 
2002 belastades E18 av cirka 12500 fordon/dygn (Trafikverket, 
2010). Sedan 2002 har även Väg 265 tillkommit i området 
vilket kan förändra den siffran något. Väg 265 sägs i dagsläget 
inneha en kapacitet på cirka 1650 fordon/timme, men någon 
beräkning av antalet fordon/dygn har inte identifierats för 
vägen. Andra trafikmängder, beräknade innan öppnandet av 
Väg 265, finns för Roslagsvägen på knappt 6000 fordon/dygn 
(år 2005), Väg 975 på cirka 1400 fordon/dygn (år 2002) och 
för Väg 276 på cirka 22000 fordon/dygn (år 2005) 
(Trafikverket, 2010). 

Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnadsfasen kommer tung trafik till Gillinge att öka. 
En ny anslutningsväg till kraftvärmeverket behöver anläggas 
för att kunna transportera byggnadsmaterial till området, samt 
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för att transportera bort eventuella restmaterial från spräng-
ningsarbeten (Hjalmarsson, 2014a). 

Påverkan under driftfas 

All trafik till den planerade verksamheten kommer att ske 
genom vägtransporter via E18 alternativt Väg 265. Bränsle 
kommer att transporteras till verksamheten medan aska och 
restprodukter transporteras bort från området. Majoriteten av 
tunga transporter kommer att utgöras av bränsletransporter. En 
vanlig vardag beräknas det tillkomma cirka 30 tunga 
transporter och under fullt utbyggd anläggning beräknas 
motsvarande antal bli cirka 110 tunga transporter 
(Hjalmarsson, 2014f).  

Det beräknas tillkomma cirka 7800 tunga transporter till och 
från kraftvärmeverket per år under etapp 1 och cirka 28600 
lastbilar under fullt utbyggd anläggning för att tillgodose 
bränslebehovet (Hjalmarsson, 2014f). Detta innebär en 
fördubbling av tunga transporter under etapp 1 jämfört med 
dagsläget. 

För att bedöma transporternas potentiella miljöpåverkan 
beräknades utsläppen för den totala transportsträckan, både till 
och från den planerade anläggningen. Då det för närvarande är 
osäkert varifrån bränsle kommer att köpas (Nilsson, pers. 
komm., 2014-12-03, 2014-12-05; Johansson, pers. komm., 
2014-12-03, 2014-12-05) formulerades fyra inköpsalternativ 
under etapp 1, samt sex alternativ för en fullt utbyggd 
anläggning (se Tabell 9). Beräkningarna redovisas i Bilaga 1 
Transport. För att kompensera för energiförluster i 
fjärrvärmeledningar krävs mer bränsle till den planerade 
anläggningen (se 8.3.3.11 Resurshushållning och 8.3.3.12 
Klimatpåverkan), vilket kommer innebära ett ökat transport-

behov. Dessa utsläpp utgör dock endast en liten andel av de 
totala transportfrekvenserna. Vad gäller transport-relaterade 
koldioxidutsläpp diskuteras detta vidare under avsnitt 8.3.3.12 
Klimatpåverkan. 

Utsläppen från transporter blir särskild betydande om bränslen 
importeras från utlandet och transporteras både via sjö- och 
vägtransport (Alternativ 1a) (se Tabell 9). Transport via fartyg 
medför höga utsläpp av särskilt svaveldioxid, men även 
kvävedioxid. Köps allt bränsle i Sverige blir utsläppet av 
svaveldioxid mer än 99,99 % mindre jämfört med om bränsle 
köps utomlands vid fullt utbyggd anläggning. För kvävedioxid 
är motsvarande utsläpp 93 % mindre. De alternativ med lägst 
utsläpp innebär ett samarbete med SÖRAB:s avfalls-
anläggningar (se Tabell 9). För Gillinge medför alternativ 3 de 
lägsta utsläppsvärdena för etapp 1 om man inkluderar transport 
av bränsle som behövs för att kompensera energiförlusten i 
fjärrvärmeledningar. Bortser man från dessa transporter ger 
alternativ 2 de lägsta utsläppsvärdena (se Tabell 9). Vid fullt 
utbyggd anläggning medför alternativ 3 de lägsta utsläpps-
värdena från transporter, både med och utan hänsyn till 
transport av bränsle som behövs för att kompensera 
energiförlusten i fjärrvärmeledningarna (se Tabell 9). Skill-
nader i utsläppsvärden mellan alternativ 2 och 3 är dock 
försumbar relativt till skillnaden mot alternativ 1a.  I 
förhållande till dagens nivåer bedöms utsläpp från transporter 
på lokal nivå bli små (Hjalmarsson 2014f). Utredningar 
gällande utsläppsnivåer för specifika ämnen är dock 
nödvändiga för att bedöma kumulativa effekter. 
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Tabell 9. Beräkningar av de olika transportalternativens utsläpp av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), partiklar och koldioxid (CO2) till och från 
lokaliseringsalternativet Gillinge. Tabellen redovisar utsläppsvärden för förväntade transporter (tur- och retur för vägtransport samt enkel väg för sjötransport) 
för fyra olika inköpsalternativ under etapp 1 och sex olika inköpsalternativ vid fullt utbyggd anläggning. Grundbehov = utsläppsvärden för all transport till och 
från den planerade anläggningen bortsett från bränslebehovet för att kompensera för energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Kompensation = utsläppsvärden för 
transport av bränsle som beräknas behövas för att kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Total = summan av grundbehov och kompensation 
(beräkningar enligt Bilaga 1 Transport). 

	   	  
Transport	  

Svaveldioxid	  
(kg/år)	  

Kväveoxider	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

	  

Etapp	  1	  

1a	   Grundbehov	   8	  600	   42	  000	   1	  200	   2	  800	   Inget	  samarbete	  med	  SÖRAB,	  Avfall	  kommer	  från	  
ospecificerade	  källor	  varav	  80	  %	  transporteras	  med	  
fartyg	  från	  utlandet	  	  	  

	  
Kompensation	   480	   2	  300	   70	   150	  

	  
Total	   9	  440	   44	  300	   1	  270	   2	  950	  

1b	   Grundbehov	   2	   4	  200	   50	   1	  300	  
Samma	  antaganden	  som	  för	  1a	  dock	  köps	  allt	  avfall	  i	  
Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  	  	  

Kompensation	   <	  1	   200	   3	   60	  

	  
Total	   2	   4	  400	   53	   1	  360	  

2	   Grundbehov	   <	  1	   990	   10	   300	  
100	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  	  	  

Kompensation	   <	  1	   200	   3	   60	  

	  
Total	   <	  1	   1	  190	   13	   360	  

3	   Grundbehov	   <	  1	   1	  000	   10	   310	   75	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  &	  25	  %	  kommer	  ifrån	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt	  

	  
Kompensation	   <	  1	   20	   <1	   10	  

	  
Total	   <	  1	   1	  020	   10	   320	  

Fullt	  utbyggd	  

1a	   Grundbehov	   41	  000	   190	  000	   5	  700	   11	  000	   Bränsle	  (avfall	  &	  biobränsle)	  kommer	  från	  
ospecificerade	  källor;	  80	  %	  av	  avfallet	  &	  100	  %	  av	  
biobränslen	  köps	  utomlands	  &	  transporteras	  först	  
med	  fartyg	  	  

	  
Kompensation	   720	   3	  400	   100	   200	  

	  
Total	   41	  720	   193	  400	   5	  800	   11	  200	  

1b	   Grundbehov	   5	   14	  000	   14	  000	   14	  000	  
Samma	  antagande	  än	  i	  1a	  dock	  köps	  allt	  bränsle	  i	  
Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  	  

Kompensation	   <	  1	   220	   220	   220	  

	  
Total	   5	   14	  220	   14	  220	   14	  220	  

2a	   Grundbehov	   32	  000	   151	  000	   4	  500	   9	  000	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  
ha	  samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

	  
Kompensation	   720	   3	  400	   100	   200	  

	  
Total	   32	  720	   154	  400	   4	  600	   9	  200	  

2b	   Grundbehov	   4	   10	  000	   130	   3	  100	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  

	  
Kompensation	   <	  1	   220	   3	   70	  
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Total	   4	   10	  220	   133	   3170	   ha	  samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

3a	   Grundbehov	   30	  000	   140	  000	   4	  200	   8	  300	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

	  
Kompensation	   720	   3	  400	   100	   200	  

	  
Total	   30	  720	   143	  400	   4	  300	   8	  500	  

3b	   Grundbehov	   4	   9	  600	   120	   2	  900	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

	  
Kompensation	   <1	   220	   3	   70	  

	  
Total	   4	   9	  820	   123	   2	  970	  

 
8.3.3.2 Luftkvalitet 
Nuläge 
För Vallentuna kommun finns endast mätdata för de totala 
utsläppen i kommunen och inga specifika mätningar för 
Gillinge. Det får däremot antas att luftkvaliteten i området i 
dagsläget ligger under gällande miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft eftersom Vallentuna kommun har godkända 
värden för NOx, NO2, SO2, PM10, bly, bensen och ozon 
(Anderling & Mårdén, 2011). Vid vägkanterna kring det 
planerade området håller sig både partiklar (PM10) och 
kvävedioxid (NO2) inom miljökvalitetsnormerna (Norman, 
2014). Kringliggande verksamheter som kan påverka 
luftkvaliteten i området är främst E18, Väg 276, Gillinge 
halkbana samt bergtäkten Gillingekrossen. Brytriktningen i 
bergtäkten är nordostlig och spridningsradien 300 m vid 
sprängning (Brottman, pers. komm., 2014-12-01), vilket 
sannolikt inte påverkar lokaliseringsområdet. 

 
 

 

 
Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnadsfasen bedöms trafiken i området öka, vilket 
leder till en ökad koncentration av luftföroreningar i området. 
Det finns även risk för damning från byggnadsfordon 
(Hjalmarsson, 2014c) men det är svårt att avgöra i vilken 
utsträckning då det saknas beräkningar. 

Påverkan under driftfas 

De modelleringar av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och 
PM2,5), svaveldioxid (SO2) och metaller (arsenik, bly, 
kadmium och nickel) som utförts är beräknade för 
lokaliseringen i Hagby (för specifika värden se Bilaga 2 
Luftkvalitet). I modelleringarna av utsläpp till luft används 
vindriktningsdata från tre mätstationer inom Stockholms län 
(Lövenheim, 2013). Då Gillinge ingår i det område som 
vindriktningsdata behandlar (Lövenheim, 2013) har det 
antagits att spridningsmodellerna för Hagby är representativt 
även för Gillinge. Enligt dessa modeller beräknas utsläpp av 
luftföroreningar från kraftvärmeverket inte överskrida miljö-
kvalitetsnormerna (Lövenheim, 2013).  
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Hushållsavfall kommer inte att förbrännas i anläggningen, 
vilket utgör den största risken för lukt vid avfallsförbränning. 
Det antas därför inte finnas någon överhängande risk för 
störande lukt (Täby kommun, 2014c). Vad gäller förvaring av 
avfall kommer damning minimeras genom sluten förvaring.  

Generellt kan sägas att utsläpp från vägtrafiken (NOx, SO2, 
PM10) kommer att öka, däremot antas de inte ha en stor 
betydelse i relation till gällande miljökvalitetsnormer 
(Lövenheim, 2013). Ökade transporter under driftfas bedöms 
därför ha liten miljöpåverkan.  

8.3.3.3 Ytvatten och grundvatten 

Nuläge 
Gillinge tillhör Åkerströmmens avrinningsområde och del-
avrinningsområdet Hackstabäcken (se Figur 20). I detta 
delavrinningsområde finns det kring lokaliseringsområdet ett 
antal seriekopplade vattendrag, däribland en skogssjö (Issjön), 
en sumpmark (Grötsjön) samt fem våtmarker (Svartsjön, 
Vedasjön, Våmsjön, Solsjön, och Angarnsjöängen) (Brundell, 
2005; Österåker & Vallentuna Kommun, 2010; VISS, 2012d). I 
och med Issjöns partiella flöden till Garnsviken i det 
angränsande delavrinningsområdet samt E18:s dikesflöden till 
Täby kommuns Ullnasjön (Österåker & Vallentuna Kommun, 
2010; Tyréns, 2014), bör även dessa vattendrag beaktas och 
medtas i utvärderingen. Mer ingående kan olika typer av 
värden identifieras i Ullnasjön, Issjön, Angarnsjöängen och 
Garnsviken. Ullna- och Issjön har värden av rekreationell 
betydelse då bägge är fisk- och fågelrika sjöar. Av dessa två 
vattendrag återfinns en VISS-klassificering för Ullnasjön som 
beskrivs vara av måttlig ekologisk status och uppnår ej god 
kemisk status, detta främst på grund av övergödning (VISS, 

2012c; Tyréns, 2014). Vidare finns Angarnsjöängen som är ett 
av Sveriges tio mest besökta naturreservat samt även ett Natura 
2000-område. Våtmarken anses även vara en värdefull närsalts-
fälla. Likt de flesta våtmarker i området har Angarnsjöängen 
problem med igenväxning vilket gör det viktigt att inte minska 
vattentillförseln till delavrinningsområdet (Tyréns, 2014; 
Österåker & Vallentuna Kommun, 2010).  

Även Garnsviken har ett stort rekreationsvärde. Både 
Österåkers och Vallentuna kommun (2010) samt VISS (2012a) 
har bedömt att sjön är av måttlig ekologisk status, ej uppnår 
god kemisk status men är av god kemisk status räknat exklusive 
kvicksilver. Bland sjöns miljöproblem förekommer bland annat 
övergödning, syrefattiga förhållanden, miljögifter och 
förändrade habitat. 

Bland Gillinges vattendragsförekomster finns också Krondiket 
(beläget nära Svartsjön) som enligt planbestämmelser ska 
fungera som en spridningskorridor för grod- och blötdjur 
(WSP, 2008). Överlag påvisar Hackstabäckens delavrinnings-
område en måttlig ekologisk status, som ej uppnår god kemisk 
status, men en god kemisk status räknat exklusive kvicksilver 
(VISS, 2012d). Näringshalter och risken för vattendrag att växa 
igen sägs överlag vara stora i området (Österåker & Vallentuna 
Kommun, 2010). 

Grundvattenförekomsten tycks generellt vara låg i området. I 
vissa delar finns det enligt SGU uttagsmöjligheter av grund-
vatten i berg. Någon kemisk status på grundvattnet finns inte 
för området och inte heller några skyddade grundvatten-
förekomster (Länsstyrelserna, 2014b; Vallentuna Kommun, 
2010). Omkring lokaliseringsområdet kan ett tiotal brunnar 
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lokaliseras. Bland annat förekommer energibrunnar, privata 
brunnar och brunnar av okänd användning (SGU, 2014a).  

 

Figur 20. Avrinningsområdet som kan beröras av ett kraftvärmeverk i 
Gillinge. Vattendelaren markerar avrinningsområdet. 

 
 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer sannolikt en viss påverkan 
finnas på områdets vattenresurser. Vid anläggandet av ett 
kraftvärmeverk tas mark i anspråk vilket kan komma att beröra 
både yt- och grundvatten. Därtill kan utsläpp från transporter 
och maskiner samt hanteringen av kemikalier, oljor och 
bränslen komma att spela in då en viss risk för läckage till 
omgivande vatten förekommer. Sprängarbeten kan också 
påverka då det genererar kväveföroreningsutsläpp som kan 
tillföras i delavrinningsområdet. I och med fler hårdgjorda ytor 
kommer ytavrinningen att öka. Utöver detta bör även eventuell 
påverkan på brunnar i området utredas vidare. 

Påverkan under driftfas 

Under driftfasen beskrivs det att renat process- och dagvatten 
från anläggningen inte kan direktledas till Östersjön från 
Gillinge utan att det istället behöver ledas via avrinnings-
området (Hjalmarsson, 2014c). Verksamheten beskrivs även 
kunna släppa ut kvicksilver till recipienten (SWECO, 2014a). 
Dessa kvicksilverutsläpp bedöms vara under rekommenderade 
gränsvärden men en kumulativ påverkan på recipienterna kan 
inte uteslutas. Kraftvärmeverkets möjliga påverkan på brunnar 
bör också utredas. 

8.3.3.4 Buller och vibrationer 

Nuläge 
De största bullerkällorna i lokaliseringsområdet är E18 och 
Väg 276 (hastighetsbegränsning 90 km/h). Det förekommer 
även lägre nivåer från Gillinge Trafiksäkerhetscenter och 
sprängningar från Gillingekrossen bergtäkt. Inga mätningar har 
gjorts i det planerade området, däremot har till exempel 
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området Rosenkälla som ligger intill klassats som ”tyst 
område”, det vill säga mindre än 45 dBA (Bullernätverket, 
2011). Det har även gjorts mätningar vid Gillinge backe, väster 
om E18, där nivåer upp till 62 dBA har uppmätts vilket 
överskrider rekommenderade trafikbullervärden (Trafikverket, 
2013). Människor vistas inte särskilt frekvent i lokaliserings-
området och avståndet till närmaste bostad är över 500 m. 
Detta innebär att störningen är relativt liten i nuläget. 
Naturbarriärer i form av skog förekommer, vilket troligtvis 
bidrar till dämpning av buller och vibrationer. 

Påverkan under byggnadsfas 

Byggnationen av kraftvärmeverket kan bidra till högre buller-
värden temporärt. Buller kan förekomma vid aktiviteter som 
bland annat schaktning, sprängningar, samt bygg- och 
montagearbeten. Vibrationer kan också förkomma under 
sprängningsarbetet. Det är möjligt att Rosenkälla handelsplats 
och kraftvärmeverket kommer att befinna sig under byggnads-
fas samtidigt vilket kan ge upphov till kumulativa effekter. 

Påverkan under driftfas 
Möjliga bullerkällor under driftfasen utgörs av mottagning av 
bränsle till anläggningen, krossanläggning för biobränslen, 
tunga transporter inom anläggningen, processutrustning med 
fläktar och pumpar samt kylaggregat (Sundgren, 2014) (se 
Bilaga 3 Bulleremission). Enligt beräkningar gjorda av 
Sundgren (2014) kommer ljudeffektnivåer vid E.ON:s 
planerade kraftvärmeverk ligga mellan 85-118 dbA. Dessa 
beräkningar gäller precis intill kraftvärmeverket och buller-
nivåer förväntas mildras med avstånd. Även utformningen av 
kraftvärmeverket påverkar mängden buller. Vid driften av 
anläggningen beräknas transporterna till och från lokaliserings-

området öka (Hjalmarsson, 2014f), vilket kommer att bidra till 
ljudbilden och ge ökade bullernivåer.  

Kumulativa bullereffekter kommer främst att alstras från E18 
och Väg 276 på grund av inkommande bränsletransporter eller 
annan relaterad transport tillhörande kraftvärmeverket. Även 
transporter till och från planerade Rosenkälla handelsplats, 
samt handelsplatsen i sig kan komma att påverka den totala 
ljudbilden. Även de nuvarande verksamheterna kommer bidra 
till ljudbilden. De kumulativa effekterna behöver utredas vidare 
för att avgöra hur ljudbilden kan komma att se ut.  

8.3.3.5 Människors hälsa 

Nuläge 
Lokaliseringsområdet är enligt Vallentuna Kommun klassat 
som ”Regional grönstruktur” (Brunsell, 2010). Det finns inga 
vandringsleder i planområdet, men det används i begränsad 
utsträckning som strövområde. Norr om lokaliseringsområdet, 
kring Issjön, finns ett allmänt strövområde. Området används 
bland annat till bärplockning, fiske och fågelskådning (Eknert, 
pers.komm., 2014-12-03; Nehrman, pers. komm., 2014-11-28).  

I nuläget bedöms bullernivåerna vid bostäderna närmast 
lokaliseringsområdet ligga kring riktvärden för trafikbuller, 
vilket kan ha en negativ påverkan på människors hälsa. Skogen 
vid lokaliseringsområdet skyddar rekreationsområdet vid Issjön 
från buller och minskar synligheten av vägen. Luftföroreningar 
bedöms ligga under uppsatta riktvärden och därför uppskattas 
människors hälsa inte påverkas negativt av detta. 

  



  

70 
 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnation av kraftvärmeverket kan temporär ökning av 
buller och damm ha negativ påverkan på människors och djurs 
hälsa, till viss del genom tillfälliga ljud vid eventuella spräng-
ningsarbeten. Riktvärden för buller bör därför följas och 
möjliga åtgärder vidtas. 

Påverkan under driftfas 

Nollalternativet bedöms ge en större påverkan på rekreations-
möjligheter i området än etableringen av ett kraftvärmeverk då 
det skulle ta upp större yta. Sett till den totala tillgängligheten 
till rekreationsområden i kommunen bedöms denna påverkan 
som liten till obetydlig. 

Verksamheten bedöms med vidtagna reningsåtgärder inte bidra 
till överstigande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i 
området (Hjalmarsson, 2014c). Luktstörning bedöms inte heller 
utgöra ett problem då det enligt de tekniska specifikationerna 
ska tillämpas sluten hantering av avfall.  

Bullernivåerna från kraftvärmeverket beror på placeringen 
inom planområdet och bullret bedöms ha en liten påverkan på 
närliggande bostäder. Ökade transporter kan dock skapa 
bullernivåer som överstiger riktvärden för trafiken. Konse-
kvenser av förhöjda bullernivåer kan vara ökad ohälsa i form 
av stress, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter 
(Naturvårdsverket, 2013).  

 

 

8.3.3.6 Kulturmiljö och fornlämningar 

Nuläge 

I Gillinge samhälle finns det kulturminnen som klassats ha 
höga kulturhistoriska kvaliteter (Vallentuna, 2010), men det 
finns inga kända fornlämningar i direkt anslutning till 
lokaliseringsområdet, se Figur 21. Fornlämningar är 
lokaliserade väster om E18 med ett avstånd på 800 m från 
lokaliseringsområdet samt på andra sidan kommungränsen i 
Österåkers kommun, 700 m söder om lokaliseringsområdet. De 
består främst av sten-sättningar och rösen från brons- och 
järnåldern (Riksantikvarieämbetet, 2014). 

 

Figur 21. Kulturmiljöer och fornlämningar i området kring Gillinge. 
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Påverkan under byggnadsfas 
Byggnadsfasen kommer inte att innebära någon påverkan på 
kulturmiljö eller fornlämningar då det finns ett betydande 
skyddsavstånd till lokaliseringsområdet. 

Påverkan under driftfas 

Avståndet till närmaste fornlämningar och skyddande 
kulturmiljöer är tillräckligt för att de inte skall utsättas för 
fysisk påverkan av verksamheten. 

8.3.3.7 Landskapsbild 

Nuläge 
I Gillinge finns olika verksamheter men området består till 
stora delar av skogsområden. Lokaliseringsområdet är relativt 
flackt med en svag lutning åt sydväst. 

Påverkan under byggnadsfas 

Påverkan på landskapsbilden under byggnadsfasen bedöms i 
helhet inte bli betydande, men kommer i den absoluta närheten 
att ha större betydelse då rivnings- och schaktmaskiner 
kommer att förekomma på platsen. 

Påverkan under driftfas 
Verksamheten kommer bli ett dominerande inslag i landskaps-
bilden och synas från alla väderstreck. I västsydvästlig riktning 
kommer verksamheten att ha stor fysisk påverkan på 
landskapet där både verket och skorstenen kommer att synas på 
minst en kilometers avstånd. Även från Ullnasjön kommer hela 
verksamheten synas väl. I nordlig och västlig riktning kommer 
verksamheten delvis döljas av skog, bortsett från norra delen av 

Issjön. Enligt Vallentuna kommuns översiktsplan (2010-2030) 
har kulturmiljöer en särskild betydelse och förändringar av 
landskapsbilden bör därmed beaktas. 

Kraftvärmeverket kommer påverka landskapsbilden i det 
direkta närområdet och kommunala kulturmiljöer samt 
närboende kommer att beröras. Eftersom det redan finns vissa 
verksamheter i området bör dock denna påverkan inte vara 
betydande. Figur 22 visar en illustrering av förändrad 
landskapsbild. 

 

Figur 22. Modell av kraftvärmeverket i landskapet. Vy från nordväst, med 
E18 och Gillinge samhälle synligt i mitten. 

8.3.3.8 Naturmiljö och friluftsliv 

Nuläge 

Lokaliseringsområdet är helt skogsbeklätt och inte områdes-
skyddat. Skogsstyrelsens kartverktyg ”Skogens Pärlor” visar 
att närmaste utpekade naturvärde ligger cirka 200 m bort och 
närmaste nyckelbiotop ligger drygt en km bort (Skogsstyrelsen, 
2014). Naturkatalogen pekar också ut värdefulla naturmiljöer 
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kring Issjön med ett klapperstensfält på den östra sidan och ett 
gungflyområde med flera signalarter på den sydvästra sidan 
(Eknert, Pers. komm., 2014-12-04). I omgivningarna har även 
påträffats havsörn och spillkråka, vilka är listade i Artskydds-
förordningen (Norman, 2014). 

Lokaliseringsområdet utgör en del av den gröna kilen 
Angarnkilen som angränsar till Bogesundkilen i söder 
(Regionalplanekontoret, 2010). Detta innebär att området har 
som funktion att binda ihop områden med rekreations-, natur- 
och kulturmiljövärden. En grön kil bör vara minst 500 m bred 
och ny bebyggelse bör inte förläggas inom kilen 
(Regionalplanekontoret, 2010). Det planerade handelsområdet 
Rosenkälla faller även inom Angarnkilen, men vid bygget finns 
en målsättning att bevara det gröna samband som kilen innebär 
(Orrtornet et.al., 2014). Speciellt för barrskog med gamla tallar 
bedöms det gröna sambandet i området svagt och vara av stor 
betydelse i regionen. Det finns viltstängsel med ett fåtal 
öppningar längs vägarna E18 och 276 som utgör en betydande 
barriär för djurlivet. Eftersom många växter tar hjälp av djuren 
för att spridas missgynnar barriären även spridningen av växter 
(Norman, 2014). 

En inventering av lokaliseringsområdet gjordes den 28 
november 2014 med hjälp av en inventeringsmall för 
beskrivning av naturmiljön (Östergötlands skogsgrupp, 2014). 
Inventeringen fokuserade uteslutande på beskrivning och 
bedömning av naturmiljön. Svårigheten att vid den aktuella 
årstiden genomföra en artinventering bör tas i beaktande vid 
beslutsfattande. För att säkerställa att ingen fridlyst eller 
rödlistad art förekommer i omgivningen rekommenderas 
ytterligare en naturvärdesinventering under våren eller 
sommaren. 

Området är täckt av blandbarrskog och domineras av gran med 
inslag av tall och björk. Marken är fuktig och täckts i huvudsak 
av olika mossor och ris. I söder finns ett område med ungskog 
där marken är fuktig. Ett grävt dike rinner genom området och 
ett fåtal stigar och spår av hare och hjort noterades. I området 
med den äldre skogen förekommer enstaka stående döda träd, 
hänglavar, tickor och större myrstackar som indikerar att 
skogen stått orörd en längre tid. Många mossbeklädda block 
och liggande död ved observerades. Det förekom spår från en 
tidigare avverkning som sågade stubbar, höga stubbar och 
gamla igenväxta körskador. Lokaliseringsområdet påverkas 
påtagligt av buller från trafiken och bedöms inte användas som 
strövområde i någon större utsträckning. 

Naturskyddsföreningen i Vallentuna menar att området för-
modligen inte innehåller skyddsvärda naturmiljöer eller arter 
som inte finns i kringliggande områden (Eknert, pers. komm., 
2014-12-04). Friluftsfrämjandet i Södra Roslagen meddelar att 
området inte används för deras barn- och ungdomsverksamhet 
(Boivie Ekstrand, pers. komm.,2014-11-27).  

Den Blå leden, som är en 35 km lång vandringsled genom 
Roslagsnaturen ligger 500 m sydöst om Gillinge (Naturvårds-
verket, 2014a). Närboende menar att stråket kring Issjön 
används som strövområde för rekreation och att området lockar 
till sig bär- och svampplockare (Pers.komm. Boende 2014-11-
28). Vallentuna sportfiskeklubb har vissa intressen i Issjön och 
dess omnejd och har uppfört bryggor, vindskydd och grill-
platser längs stigen runt sjön (Eknert, pers. komm., 2014-12-
04).  
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Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer det eventuellt att förekomma 
sprängning och dränering. Detta ger framförallt att upphov till 
buller- och luftkvalitetsstörningar som kommer att påverka 
naturupplevelsen samt växt- och djurlivet.  

Påverkan under driftfas 
En byggnation av ett kraftvärmeverk kommer innebära minst 
tio hektars förlust av naturmiljö. Även om naturvärdena i 
lokaliseringsområdet inte är särskilt höga, så finns det skydds-
värda naturmiljöer i närområdet som kan komma att påverkas 
negativt. Till exempel arterna i gungflyområdet kan komma att 
påverkas av nedfall av luftföroreningar. Ett kraftvärmeverk kan 
även påverka genom en ökad tillförsel av kvicksilver och 
kväve till närliggande vattendrag, vilket kan påverka natur-
miljön och då främst växtlivet i närliggande sjöar. 

Fragmenteringen av den gröna kilen är av stor betydelse, då 
kraftvärmeverket och Rosenkälla handelsplats kommer att 
bilda en spridningsbarriär för såväl djurliv som växtliv. Noll-
alternativet innebär dock att översiktsplanen för 
lokaliseringsområdet följs och då kommer det att byggas 
bostäder eller industri i området, vilket skulle ta större yta i 
anspråk och orsaka en större negativ påverkan på spridnings-
möjligheterna. 

Friluftslivet skulle främst påverkas negativt av den förändrade 
landskapsbilden med de höga skorstenarna. Skogen fungerar i 
dagsläget som bullerridå för området kring Issjön och en 
avverkning skulle därför tillsammans med ökad trafik leda till 
ökad bullerstörning i området och minska rekreationsvärdet. 

8.3.3.9 Riksintressen 

Nuläge 

Lokaliseringsalternativet i Gillinge ligger inte inom något 
område som är klassat som riksintresse (Naturvårdsverket, 
2014a). Trafikplats Rosenkälla och E18 som sträcker sig utmed 
området är däremot av riksintresse för kommunikation enligt 
Miljöbalken 3 kap. (1998:808). Angarnsjöängens naturreservat 
och Vadadalen är även områden av riksintresse för naturvård. 
Dessa ligger inom samma avrinningsområde, nedströms från 
lokaliseringsalternativet. Tärnanområdet är ett utpekat riks-
intresse för friluftsliv och ligger cirka 3 km nordost om 
Gillinge (Brunsell, 2010). 

Påverkan under byggnadsfas 
Till följd av en eventuell schaktning och sprängning finns det 
risk för potentiella utsläpp som kan nå Angarnsjöängen-
Vadadalen via vattendrag eller grundvatten, vilket kan påverka 
de känsliga ekosystemen i området. 

Påverkan under driftfas 
En etablering av ett kraftvärmeverk vid Gillinge bedöms få en 
begränsad påverkan på närliggande riksintressen. En eller två 
nya avfarter kan tillkomma och trafiken kommer öka, men 
detta bedöms inte påverka kommunikationsmöjligheterna 
negativt (Trafikverket, 2013). Även driften av kraftvärme-
verket kan innebära en risk för utsläpp till mark och vattendrag, 
vilket kan påverka de känsliga områdena kring 
Angarnsjöängen-Vadadalen negativt. Friluftsområdet Tärnan 
bedöms inte påverkas av kraftvärmeverket, då det ligger 
relativt långt från platsen. 
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8.3.3.10 Miljörisker 

Nuläge 

I nuläget finns miljörisker kopplade till de närliggande 
verksamheterna. Bergtäkten kan påverka omgivningen vid 
brand eller explosion till följd av feltändning och bristfällig 
hantering av sprängämnen. Anläggningen för återvinning av 
berg- och schaktmassor samt Gillinge halkbana kan även 
medföra risker för omgivningen, men i vilken utsträckning är i 
dagsläget oklart. Verksamheterna riskerar även eventuella olje-
läckage från maskiner. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer det eventuellt att krävas 
ytterligare sprängning och schaktning vilket medför risker 
(Massarsch et.al., 2008). Det finns även risk för toxiska utsläpp 
till luft och mark som följd av sprängning.  

Påverkan under driftfas 
Om kraftig rökutveckling skulle uppstå till följd av brand i 
bränslestackar kan trafiken i närheten komma att påverkas. 
Enligt länsstyrelsen i Stockholms läns riktlinjer bör avståndet 
från verksamheten till motorväg vara minst 70 m för att minska 
olycksrisken vid vägen (Lackman, 2014). Intilliggande 
verksamheter och även den planerade handelsplatsen vid 
Rosenkälla skulle kunna påverkas av rökutveckling. Det bör 
vidare utredas hur dessa verksamheter skulle påverkas av en 
olycka vid kraftvärmeverket. De naturområden som skulle 
påverkas är främst Issjön och dess kringliggande natur, men i 
förlängningen riskerar även Angarnsjöängen att påverkas av 
potentiella föroreningar. Närmaste bostäder ligger mer än 500 

m från området och det är osäkert hur dessa skulle komma att 
påverkas av en olycka. 

8.3.3.11 Resurshushållning 

Nuläge 

Markanvändningen är i dagsläget begränsad till skogsbruk 
samt som strövområde där marken delvis används för bär-
plockning (Löfgren, pers. komm., 2014-11-28).  

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer skogsmark tas i anspråk för 
etablering av kraftvärmeverket. Det kommer troligtvis inte att 
behöva dras en ny väg till området då en befintlig privat belagd 
väg är belägen norr om den föreslagna lokaliseringen. Nya 
ledningar kommer att behöva byggas för att sammankoppla 
med befintliga fjärrvärme-, el- och VA-nät. Eventuell resurs-
åtgång i samband med dessa markarbeten behandlas inte i 
denna rapport. 

Påverkan under driftfas 
Under driftfasen kommer resursanvändningen att inbegripa 
förbränning av avfall, olja samt biobränsle (se 5 Beskrivning av 
den planerade verksamheten). Lokaliseringen medför energi-
förluster i fjärrvärmeledningarna vilket beror på lokalens läge i 
förhållande till befintliga fjärrvärmenät. Ytterligare energi-
förluster sker även på grund av en ökad elförbrukning till följd 
av pumpning av fjärrvärme (Hjalmarsson, 2014a). För Gillinge 
beräknas denna förbrukning vara 12,4 GWh/år. Detta 
motsvarar cirka 16 % av den planerade energiproduktionen för 
etapp 1, samt 4 % vid fullt utbyggd anläggning. Denna el-
förbrukning planeras inte att kompenseras genom ökad energi-
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produktion (Johansson, pers. komm., 2014-12-05) vilket ger en 
minskning av nettoelproduktionen av verket. 

Energiförlusten i fjärrvärmeledningarna beräknas utgöra 18 
GWh/år (Hjalmarsson, 2014a) vilket kommer kompenseras 
genom ökad energiproduktion (Johansson, pers. komm., 2014-
12-05). Det beräknas att cirka 5400 ton sorterat avfall per år 
behövs för att täcka upp för energiförlusten under etapp 1. För 
fullt utbyggd anläggning krävs förbränning av cirka 2200 ton 
sorterat avfall, samt cirka 4900 ton biobränsle per år för att 
kompensera för energiförlusten (för beräkningar se Bilaga 4 
Resurhushållning). Detta motsvarar en årlig transport av avfall 
för cirka 180 lastbilar för etapp 1 och 234 lastbilar för den fullt 
utbyggda anläggningen (för beräkningar se Bilaga 1 
Transport).  

Vattenbehovet för kraftvärmeverket kommer främst från 
personaldelar, spolning av golv, samt processvatten. Normal-
förbrukningen av vatten kommer att vara låg (Structor, 2013), 
dock kan etableringen utgöra ett ökat tryck på kommunala 
vattenresurser och anläggningar, speciellt om kumulativa 
effekter från andra vattenkonsumenter beaktas.  

8.3.3.12 Klimatpåverkan 

Nuläge 
För närvarande finns inga CO2-utsläpp för det förslagna 
området då Gillinge utgörs av skogsmark och därmed är en 
CO2-sänka. 

 

 

Påverkan under byggnadsfas 
Byggnadsfasen av kraftvärmeverket medför omfattande 
transporter och materialförbrukning, vilket innebär ökande 
CO2-utsläpp för området. Dock finns inga schablonvärden för 
CO2-utsläpp associerade med en potentiell etablering (Nilsson, 
pers. komm., 2014-12-03) varför klimatpåverkan under 
byggnadsfasen inte kan redogöras för i denna miljöbedömning. 

Påverkan under driftfas 
Den planerade kraftvärmeanläggningen beräknas producera 
33880 ton CO2/år under etapp 1 och 43380 ton CO2/år när 
anläggningen är fullt utbyggd (Hjalmarsson 2014f). Dessa 
utsläpp avser enbart förbränningen i kraftvärmeverket och står 
för de största CO2-utsläppen för kraftvärmeproduktion. Övriga 
CO2-utsläpp är beroende av kraftvärmeverkets lokalisering och 
genereras genom bränsletransporter samt energiförbrukning 
och energiförluster i fjärrvärmenätet. Mängden CO2-utsläpp 
från transporter beror på varifrån bränsle köps in.  

Olika inköpsalternativ, baserade på bränslets ursprung, har 
skapats för etapp 1 och för den fullt utbyggda anläggningen. 
De olika alternativen skiljer sig något gällande CO2-utsläpp för 
de olika lokaliseringsalternativen (se Tabell 9). Dock finns 
stora skillnader i CO2-utsläpp beroende på om bränsle köps in 
ifrån utlandet, ifrån andra delar i Sverige eller lokalt såsom 
SÖRAB:s anläggningar (se Figur 23 för etapp 1 och Figur 24 
för fullt utbyggd anläggning). Både energibehovet för 
pumpning av fjärrvärme samt värmeförluster i fjärrvärmenätet 
skiljer sig åt beroende på lokaliseringsalternativ och detta 
genererar olika CO2-utsläpp (för beräkningar se Bilaga 4 
Resurhushållning).  
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Figur 23. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för etapp 1 där både utsläpp för 
pumpning och värmeförluster samt transporter till och från Gillinge 
inbegrips. 

 

 

Figur 24. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för fullt utbyggd anläggning där både 
utsläpp för pumpning och värmeförluster samt transporter till och från 
Gillinge inbegrips. 
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Om bränsle köps inom Sverige och särskilt lokalt under etapp 1 
har utsläpp från transporter inte så stor påverkan på CO2-
utsläpp. De största CO2-utsläppen kommer istället att genereras 
genom pumpning av fjärrvärme samt värmeförluster i fjärr-
värmenätet (se Figur 23). Importeras bränsle kommer 
transporter ha en större påverkan i relation till utsläppen 
genererade av elförbrukning för pumpning av fjärrvärme och 
värmeförluster i fjärrvärmenätet. 

För den fullt utbyggda anläggningen krävs större kvantiteter 
bränsle och därmed fler transporter. CO2-utsläpp genererade av 
transporter kommer därmed att få en större påverkan på de 
totala utsläppen för den fullt utbyggda anläggningen jämfört 
med etapp 1 (se Figur 24). Under den fullt utbyggda 
anläggningen kommer biobränsle att användas vilket genererar 
mindre utsläpp än förbränning av avfall. Därmed minskar CO2-
utsläppen från förbränning jämfört med etapp 1.  

8.3.4 Skadeförebyggande åtgärder 

Det finns flera skadeförebyggande åtgärder som alltid krävs för 
att få tillstånd att anlägga ett kraftvärmeverk, se 5.2 Teknisk 
utformning. De åtgärder som har identifierats specifikt för detta 
lokaliseringsalternativ presenteras nedan. 

För att minska den visuella inverkan för det planerade 
handelsområdet i Rosenkälla vore det lämpligt att i största 
möjliga mån spara befintlig vegetation längst kommungränsen, 
alternativt anlägga ett grönområde. För att minska buller kan 
bullervallar förläggas längs E18 och Väg 975 mot bostads-
området Gillinge samhälle. 

8.3.5 Överensstämmelse med lokala miljömål 

Vallentuna kommun har tagit fram en miljöpolicy som utgår 
från en övergripande vision: ”det långsiktigt goda livet i 
kommunen förutsätter ren luft och rent vatten, lättillgängliga 
oförstörda naturområden och låga bullernivåer” (Vallentuna 
kommun, 2014d). För att uppnå kommunens vision fokuserar 
miljöarbetet på förnybara energikällor och hushållande med 
naturresurser. Kommunen strävar efter en hög biologisk 
mångfald, god luftkvalitet samt att minimera miljöbelastande 
utsläpp. Vallentuna kommuns energiplan innehåller mål om att 
minska de klimatpåverkande utsläppen och att använda avfall 
som bränsle för uppvärmning (Vallentuna kommun, 2014a). 
Anläggandet av ett kraftvärmeverk i Vallentuna kommun 
överensstämmer med kommunens arbete att öka andelen 
förnybara energikällor och använda avfall för uppvärmning. 
För beskrivning av kraftvärmeverkets påverkan på respektive 
lokalt miljömål se Bilaga 5.2 Lokala miljömål. 

En etablering av ett kraftvärmeverk i Gillinge bedöms främst 
ha negativ påverkan på Vallentunas lokala miljömål som 
behandlar värnandet av arters livsrum samt planeringen av den 
fysiska miljön. I och med att Rosenkälla handelsplats byggs 
kommer de gröna kilar som finns i området att påverkas. 
Kraftvärmeanläggningen kan medföra ytterligare påverkan på 
kilarnas funktionalitet genom att skogslandskapet fragment-
eras. Detta kan leda till sämre spridningsmöjligheter för växter 
och djur. 

Enligt miljöpolicyn ska kommunen arbeta för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling såväl ekologiskt och ekonomiskt 
som socialt samt spara på energi. I dagsläget är därför det långa 
avståndet till befintliga nät negativt ur ett ekonomiskt och 
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energimässigt perspektiv. I samband med utökad bebyggelse i 
framtiden, kan det kortare avståndet ha negativa aspekter 
socialt sett. 

Enligt miljöpolicyn ska kommunen även arbeta för att luft-
kvalitet ska vara god samt att bullernivåer ska vara låga. 
Transporter till lokaliseringsområdet under byggnads- och 
driftfas kommer ge en ökad trafikbelastning i området. En 
ökning av trafiken kommer medföra sämre luftkvalitet och 
högre bullernivåer. Planen för ett kraftvärmeverk i Gillinge kan 
därmed eventuellt gå emot Vallentunas miljöpolicy. 

8.3.6 Samlad bedömning av lokaliseringen 

I Tabell 10 presenteras den samlade bedömningen för 
lokaliseringen. Planalternativet liksom den mest sannolika 
utvecklingen för nollalternativet inbegriper båda en 
exploatering av marken i Gillinge. Exploateringen i noll-
alternativet kommer enligt Vallentunas översiktsplan att inne-
fatta en utveckling av området i stil med planerna för det intill-
liggande planerade Rosenkälla handelsplats. På basis av detta 
har följande bedömningar gjorts för de olika miljöaspekterna. 

Transporter till ett kraftvärmeverk samt trafik till den 
planerade handelsplatsen vid Rosenkälla kommer att innebära 
en ökad trafikbelastning för området. Planförslaget bedöms 
medföra märkbara negativa konsekvenser till följd av 
transporter. Nollalternativet bedöms medföra små negativa 
konsekvenser då lokaliseringsområdet enligt Vallentunas 
översiktsplan sannolikt kommer att exploateras. 

En etablering bedöms medföra sämre luftkvalitet på grund av 
ökade transporter, verksamheten bedöms dock ge små negativa 

konsekvenser gällande lokala koldioxidutsläpp och luft-
föroreningar. Nordväst om lokaliseringsområdet finns ett gung-
flyområde med ett antal signalarter som eventuellt kommer att 
utsättas för nedfall av luftföroreningar. Detta område används 
dessutom flitigt som friluftsområde av lokalbefolkningen. Då 
det inte finns tillgänglig data gällande luftkvaliteten i området 
går det inte att exakt bedöma om några av de 
miljökvalitetsnormer som finns för utomhusluft kommer att 
överstigas. Däremot är påverkan från den planerade 
anläggningen mycket liten i förhållande till miljö-
kvalitetsnormerna för utomhusluft. Nollalternativet bedöms få 
små negativa konsekvenser då en etablering liknande den i 
Rosenkälla också inbegriper ökad trafik och sämre luftkvalitet, 
om än i mindre skala. 

Effekten på yt- och grundvatten av planförslaget bedöms 
medföra små negativa konsekvenser. I och med lokalens redan 
känsliga och belastade vattendrag finns det en risk med att 
anlägga ett kraftvärmeverk i området. Verksamhetens 
potentiella påverkan på vattenresurser bedöms dock vara av en 
begränsad negativ karaktär. Nollalternativet bedöms inte 
medföra betydande konsekvenser för yt- och grundvatten. 

En etablering kommer att innebära ökad trafik och högre 
bullernivåer under både byggnads- och driftfasen. Redan idag 
överstiger bullernivåerna i Gillinge de rekommenderade 
värdena (Trafikverket, 2013). De sammantagna effekterna från 
kraftvärmeverkets verksamhet och en anslutande etablering av 
Rosenkälla handelsplats kan resultera i att bullernivåerna blir 
långt över de rekommenderade nivåerna. Planen för ett 
kraftvärmeverk i Gillinge kan därmed eventuellt gå emot 
Vallentunas miljöpolicy. Nollalternativet förväntas leda till 
små negativa konsekvenser avseende buller och vibrationer då 
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det sannolikt inbegriper färre tunga transporter förutom vid 
etableringsfasen. 

Planförslaget bedöms ge märkbara negativa konsekvenserer på 
människors hälsa, främst genom ökade buller- och 
föroreningsnivåer till följd av ökad trafik. Nollalternativet 
bedöms medföra små negativa konsekvenser, också till följd av 
buller och föroreningar vilka dock uppskattas bli mer 
begränsade. 

En byggnation av ett kraftvärmeverk i Gillinge kommer ge en 
märkbar negativ påverkan på den direkta landskapsbilden i 
området eftersom kommunala kulturmiljöer berörs. Därtill 
påverkas landskapsbilden negativt i förhållande till potentiell 
utbyggnation av Rosenkälla. Nollalternativet bedöms medföra 
små negativa konsekvenser till följd av att denna etablering 
inte kan anses lika påträngande som ett kraftvärmeverk. 

Vad gäller kulturmiljö och fornlämningar bedöms vare sig 
planförslaget eller nollalternativet ha några konsekvenser då 
byggnationerna inte kommer att påverka några fasta 
fornlämningar på platsen. Dock kommer en etablering att inne-
bära en förändring i kulturmiljön sett i ett något vidare 
perspektiv genom en förändring av landskapsbilden. 

Planförslaget bedöms få märkbara negativa konsekvenser för 
naturmiljö och friluftsliv. Marken i lokaliseringsområdet är 
idag relativt outnyttjad och är begränsad till skogsbruk samt 
strövområde. Det finns inga naturvårdsskydd eller nyckel-
biotoper i området. En förlust av skogsmark kommer utifrån 
dessa aspekter ge en liten negativ påverkan. Dock tillhör 
området Angarnkilen vilken är en av Stockholms gröna kilar. 
Uppförandet av Rosenkälla handelsplats i Österåkers kommun 

kommer påverka två gröna kilar. En vidare exploatering 
kommer ytterligare att fragmentera det idag relativt samman-
hängande grönområdet. Dess värdefulla funktion som 
spridningskorridor kan därmed möjligtvis gå förlorad, vilket 
skulle gå emot Vallentunas miljöpolicy. På grund av detta 
anses nollalternativet, som kommer att uppta en större yta än 
planförslaget, att ha stora negativa konsekvenser för 
naturmiljön. 

Då det inte finns några riksintressen i området får vare sig 
planförslaget eller nollalternativet några konsekvenser gällande 
denna aspekt.   

Vad gäller miljörisker bedöms både planförslaget och 
nollalternativet kunna medföra små negativa konsekvenser vid 
sprängning och schaktning under byggnadsfasen, samt gällande 
risk för oljespill från maskiner. Planförslaget medför även risk 
för brand och rökutveckling under driftfasen. Dock bedöms 
inte riskerna vara omfattande baserat på den tidigare riskanalys 
som gjorts (Lackman, 2014). 

Vid etablering av ett kraftvärmeverk kommer resurs-
hushållningen i Gillinge att få en liten negativ påverkan då 
skogsmark tas i anspråk. Ytterligare bedöms verksamheten 
genom sitt vattenbehov medföra små negativa konsekvenser på 
hushållning med vatten. I dagsläget ligger lokaliseringsområdet 
långt bort från befintligt fjärrvärmenät, fjärrvärmeanvändare 
samt anslutning till VA-försörjning. Det medför energiförluster 
då kompensation krävs genom högre värmeproduktion. 
Framtida utveckling av närområdet med etablering av bostäder 
och handelsplats kan dock betyda att kraftvärmeverket kommer 
att ligga närmare konsumenter och nätanslutningar vilket 
minskar ekonomisk och miljömässig belastning. Även noll-
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alternativet bedöms få liten negativ påverkan, men den bedöms 
vara mindre än påverkan från planförslaget. 

Vad gäller klimatpåverkan kommer den planerade 
anläggningen att bidra med ökade CO2-utsläpp. Dock kan en 
etablering i förlängningen ändå leda till relativt minskade 
utsläpp om fjärrvärme ersätter befintliga fossila bränsle-
alternativ. Mängden CO2-utsläpp påverkas delvis av 
bränsletyp, kvantiteter och ursprung. Genomförande av plan-
förslaget skulle medföra små negativa konsekvenser med 
avseende på klimatet. Detta på grund av att transporter av 
bränsle samt förbränning av biobränsle och avfall medför 
ökade utsläpp. Exakta utsläppsvärden beror dock på lokalens 
relativa läge och varifrån bränslet köps in. Nollalternativet 
anses dock ha större negativ påverkan än planförslaget då en 
utebliven etablering sannolikt medför större användning av 
fossila bränslen för värme- och elproduktion. 

8.3.7 Sammanfattning av bedömning 

I Gillinge planområde finns det redan etablerade verksamheter 
såsom en flis, nedlagd deponi/återvinningsanläggning och ett 
stenbrott för vilka en etablering av ett kraftvärmeverk inte 
bedöms få en stor negativ påverkan. Som samlad bedömning 
utifrån aspekter som transporter, buller, naturmiljö, och 
människors hälsa är lokaliseringen mindre lämplig. Gillinge är 
därtill inte en god lokalisering för kraftvärmeverk på grund av 
Österåker kommuns lagda planförslag för det angränsande 
Rosenkälla handelsplats, Vallentuna kommuns egen översikts-
plan för Gillinge, samt på grund av att lokaliseringen ligger 
relativt långt från befintliga anslutningar avseende fjärrvärme-
nät, el och VA. 

Tabell 10. Bedömningsmatris för lokaliseringen Gillinge. Matrisen utgör en 
mycket förenklad översikt och kan inte tolkas utan motiveringen i texten. 
Miljöaspekterna viktas olika på grund av att deras omfattning varierar och 
täcker in olika stora miljöområden. Bedömningsgrunder för nivåerna 
redovisas i Tabell 1 avsnitt 3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala. 

Miljöaspekt	  
Plan-‐	  
förslag	  

Noll-‐	  
alternativ	  

Transporter	  
Märkbara	  
	  negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Luftkvalitet	  
Små	  	  

negativa	  
Små	  	  

negativa	  

Ytvatten	  och	  grundvatten	  
Små	  	  

negativa	  
Inga/	  

obetydliga	  

Buller	  och	  vibrationer	  
Märkbara	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Människors	  hälsa	  
Märkbara	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Landskapsbild	  
Märkbara	  	  
negativa	  

Små	  
	  negativa	  

Kulturmiljö	  och	  
fornlämningar	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Naturmiljö	  och	  friluftsliv	   Märkbara	  	  
negativa	  

Stora	  
	  negativa	  

Riksintressen	   Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Miljörisker	   Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Resurshushållning	   Små	  
	  negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Klimatpåverkan	   Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  	  
negativa	  
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8.4 Stava Syd 

8.4.1 Områdesbeskrivning 

Stava Syd ligger på en höjd i Österåkers kommun och är ett 
obebyggt skogsområde. Området ligger söder om samhället 
Stava, cirka fyra km väster om Åkersberga tätort och avgränsas 
av Väg 276 i norr, E18 och Rosenkälla trafikplats i öst, samt 
Roslagsbanan i söder (se Figur 25). Cirka en km åt sydost finns 
ett ekologiskt särskilt känsligt område. Området är en del av 
Angarnskilen, ett större orört grönområde med höga natur-
värden (Regionplanekontoret, 2010). I närområdet finns även 
vandringsleden Blå leden och öster om lokaliserings-området 
ligger Österåkers Golfklubb. Stava Syd karaktäriseras av 
berghällar, morän, torv, sand och lera (SGU, 2014c). Skogen 
består av barrskog med inslag av lövträd och inom området 
finns skog som är äldre än 100 år (Regionalplane- och 
trafikkontoret, 2004). Väster om området finns det rester av 
boplatslämningar (Riksantikvarieämbetet, 2004). 

Österåkers översiktsplan konstaterar att Stava Syd ska 
användas till tyngre och störande verksamhet (Österåker 
kommun, 2006a). Det finns även planer på att etablera en 
handelsplats i Rosenkälla nordväst om lokaliseringsområdet, 
vilken planeras att vara fullt utbyggd år 2035 (Österåker 
kommun, 2014b). I samband med etableringen av 
handelsplatsen kommer även Rosenkällas trafikplats och Väg 
276 att byggas om av kapacitets- och säkerhetsskäl 
(Trafikverket, 2014). Vad gäller Rosenkälla handelsplats är 
byggnadsfasen planerad att inledas tidigast 2016 (Österåker 
kommun, 2014b). I en fördjupad översiktsplan för Täljöviken 

föreslås en ny väg, Stavalänken, som ska binda samman Täljö 
med Väg 276 (Österåker kommun, 2006b).  

 

Figur 25.  Översiktskarta över området kring Stava Syd. Rödsträckad 
markering visar kraftvärmeverkets ytbehov. Markeringen utgör endast ett 
exempel och slutlig placering är möjlig inom gulmarkerat 
utredningsområde. 

Beroende på lokalisering inom Stava Syd kan bostadsområdet 
Stava, norr om Väg 276, vara inom cirka 250 - 2000 m från ett 
eventuellt kraftvärmeverk. För anslutning till befintligt 
fjärrvärmenät krävs en längre dragning av sammanbindnings-
ledningar då avståndet till befintligt fjärrvärmenät och 
förväntade brukare är stort. För att ansluta till befintligt elnät 
krävs tre km nya ledningar (Hjalmarsson, 2014a). Det saknas 
även befintligt VA inom området (Hjalmarsson, 2014a). 
Redovisade kostnader för anslutning till befintligt fjärrvärme-
nät kommer att uppgå till cirka 488 miljoner kronor och cirka 
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sex miljoner kronor för anslutning till elnät (Hjalmarsson, 
2014a). Övriga kostnader för etablering är vägdragning, som 
kan bli mer kostnadseffektiv om dragning görs i samband med 
andra vägprojekt i området, till exempel upprustningen av Väg 
276 eller Stavalänken). 

Väg 276 ger goda transportmöjligheter (Hjalmarsson, 2014a), 
men i nuläget finns ingen väg till lokaliseringsområdet. Enligt 
kommunens planeringsunderlag finns behov av att förbättra 
Väg 276 för att hantera ökad trafik. Stava Syd ligger nära E18 
och Norrortsleden som är de främsta transportlederna i 
området.  

8.4.2 Lokalt nollalternativ 

Om kraftvärmeanläggningen inte anläggs gäller Österåkers 
översiktsplan för området i vilken det planeras att Stava Syd 
ska användas till tyngre och störande verksamhet (Österåker 
kommun, 2006b). Fjärrvärme kommer då fortsätta att 
produceras med befintliga värmeanläggningar, vilka det finns 
befintliga planer på att utvekla.  Dessa beräknas kunna uppnå 
en produktion på cirka 73 GWh/år (2018) för Österåker 
kommun (Hjalmarsson, 2014a). Fjärrvärmenätet kommer inte 
att kunna sammanbindas med befintliga ledningar och möjlig-
heten till nya kundanslutningar kommer att vara begränsade. 
Även möjligheten att framställa el vid förbränningen uteblir, 
vilket leder till högre utsläpp av växthusgaser (Hjalmarsson, 
2014b).  

Under 2020 - 2028 planeras en etappvis ombyggnation av Väg 
276 för att anpassa vägen till Rosenkälla handelsplats samt för 
en ökad trafikbelastning. Angarnkilen kommer på kort sikt inte 
påverkas och Blå leden kommer att behålla sitt rekreations-

värde. När det gäller exploatering för tyngre och störande 
verksamhet, samt dragning av Stavalänken, är det svårt att 
avgöra hur området kommer att utvecklas på längre sikt. Då 
dessa planer ingår i den kommunala strategiska planeringen är 
det nödvändigt med uppföljning och utförligare utredningar för 
att kunna bedöma eventuell kumulativ påverkan.  

8.4.3 Miljöpåverkan 

8.4.3.1 Transporter 

Nuläge 

De transporter som för närvarande sker till och från området är 
de som behövs för eventuell skogsavverkning. Det antas att 
dessa transporter är försumbara då det inte verkar ske någon 
större avverkning i dagsläget (Skogsstyrelsen, inget datum). 
Norr om området går Väg 276 som är vältrafikerad och som 
planeras att byggas ut (Trafikverket, 2005; Österåker kommun, 
2010). Förslag finns också att bygga en vägförbindelse i öster, 
mellan lokaliseringsområdet och golfbanan (Österåker 
kommun, 2006a). Trafiken på Väg 276 bedöms öka med 2 % 
per år (Trafikverket, 2011) vilket medför en trafik på cirka 27 
500 fordon/dygn år 2014. 

Påverkan under byggnadsfas 

Den tunga trafiken kommer under byggnadsfasen att öka i 
jämförelse med dagsläget. En ny anslutningsväg till 
kraftvärmeverket behöver anläggas (Hjalmarsson, 2014a) för 
att kunna transportera byggnadsmaterial till området, samt för 
att transportera bort eventuella restmaterial från sprängnings-
arbeten.  



Stava Syd 

83 

Påverkan under driftfas 
All trafik till den planerade verksamheten kommer att ske via 
vägtransporter från E18 via trafikplats Rosenkälla och Väg 
276. Bränsle kommer att transporteras till verksamheten medan 
aska och restprodukter transporteras bort från området. 
Majoriteten av de tunga transporterna kommer att utgöras av 
bränsletransporter. En vanlig vardag beräknas det tillkomma 
cirka 30 tunga transporter under etapp 1 och cirka 110 tunga 
transporter vid fullt utbyggd anläggning (Hjalmarsson, 2014f). 
Per år beräknas det tillkomma cirka 7800 tunga transporter 
under etapp 1. Under fullt utbyggd anläggning beräknas det 
krävas cirka 28 600 tunga transporter per år för att tillgodose 
bränslebehovet (Hjalmarsson, 2014f).  

För att bedöma transporternas potentiella miljöpåverkan 
beräknades utsläppen för den totala transportsträckan, både till 
och från den planerade anläggningen. Då det för närvarande är 
osäkert varifrån bränsle kommer att köpas (Nilsson, pers. 
komm., 2014-12-03, 2014-12-05; Johansson, pers. komm., 
2014-12-03, 2014-12-05) formulerades fyra inköpsalternativ 
under etapp 1, samt sex alternativ för en fullt utbyggd 
anläggning (se Tabell 11). Beräkningarna redovisas i Bilaga 1 
Transport. För att kompensera för energiförluster i fjärrvärme-
ledningar krävs mer bränsle till den planerade anläggningen (se 
8.4.3.11 Resurshushållning och 8.4.3.12 Klimatpåverkan), 
vilket kommer innebära ett ökat transportbehov. Dessa utsläpp 
utgör dock en liten andel av de totala transportfrekvenserna. 
Vad gäller transportrelaterade koldioxidutsläpp diskuteras detta 
vidare under 8.4.3.12 Klimatpåverkan. 

Utsläppen från transporter blir särskild betydande om bränslen 
importeras från utlandet och transporteras både via sjö- och 
vägtransport (Alternativ 1a) (se Tabell 11). Transport via fartyg 

medför höga utsläpp av särskilt svaveldioxid men även 
kvävedioxid. Om allt bränsle köps i Sverige blir utsläppet av 
svaveldioxid mer än 99,99 % mindre jämfört med om bränsle 
köps utomlands vid fullt utbyggd anläggning. För kvävedioxid 
är motsvarande utsläpp 93 % mindre. De alternativ med lägst 
utsläpp innebär ett samarbete med SÖRAB:s avfalls-
anläggningar (se Tabell 11). För Stava Syd medför alternativ 3 
de lägsta utsläppsvärdena från transporter för etapp 1 om man 
inkluderar transport av bränsle som behövs för att kompensera 
energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Om man bortser från 
dessa ger alternativ 2 de lägsta värdena. Vid fullt utbyggd 
anläggning medför alternativ 3 de lägsta utsläppsvärdena. Detta 
gäller oavsett om hänsyn tas eller ej till transport av bränsle 
som behövs för att kompensera energiförlusten i fjärvärme-
ledningarna (se Tabell 11). Skillnader i utsläppsvärden mellan 
alternativ 2 och 3 är dock försumbar relativt till skillnaden mot 
alternativ 1a. I förhållande till dagens nivåer bedöms utsläpp 
från transporter på lokal nivå bli små (Hjalmarsson 2014f). 
Utredningar gällande utsläppsnivåer för specifika ämnen är 
dock nödvändiga för att bedöma eventuella kumulativa 
effekter. 
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Tabell 11. Beräkningar av de olika transportalternativens utsläpp av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), partiklar och koldioxid (CO2) till och från 
lokaliseringsalternativet Stava Syd. Tabellen redovisar utsläppsvärden för förväntade transporter (tur- och ret retur för vägtransport samt enkel väg för 
sjötransport) för fyra olika inköpsalternativ under etapp 1 och sex olika inköpsalternativ vid fullt utbyggd anläggning. Grundbehov = utsläppsvärden för all 
transport till och från den planerade anläggningen bortsett från bränslebehovet för att kompensera för energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Kompensation = 
utsläppsvärden för transport av bränsle som beräknas behövas för att kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Total = summan av grundbehov och 
kompensation (beräkningar enligt Bilaga 1 Transport). 

	   	   Transport	   Svaveldioxid	  
(kg/år)	  

Kväveoxider	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

	  

Etapp	  1	  

1a	  	   Grundbehov	   8	  600	   42	  000	   1	  200	   2	  800	   Inget	  samarbete	  med	  SÖRAB.	  Avfall	  kommer	  från	  
ospecificerade	  källor	  varav	  80	  %	  transporteras	  med	  
fartyg	  från	  utlandet	  	  	  

	  
Kompensation	   500	   2	  400	   70	   200	  

	  
Total	   9	  100	   44	  400	   1	  270	   3	  000	  

1b	   Grundbehov	   2	   4	  200	   50	   1	  300	  
Samma	  antaganden	  som	  för	  1a,	  dock	  köps	  allt	  avfall	  i	  
Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  	  

Kompensation	   <	  1	   200	   3	   60	  

	  
Total	   2	   4	  400	   53	   1	  360	  

2	   Grundbehov	   <	  1	   1	  100	   10	   330	  
100	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  	  

Kompensation	   <	  1	   200	   3	   60	  

	  
Total	   1	   1	  300	   13	   390	  

3	   Grundbehov	   <	  1	   1	  200	   10	   350	   75	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  &	  25	  %	  kommer	  ifrån	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt	  

	  
Kompensation	   <	  1	   30	   <	  1	   8	  

	  
Total	   1	   1	  230	   10	   358	  

Fullt	  
utbyggd	  
anläggning	  

1a	  	   Grundbehov	   41	  000	   190	  000	   5	  700	   11	  000	   Bränsle	  (avfall	  &	  biobränsle)	  kommer	  ifrån	  ej	  
specificerade	  källor;	  80	  %	  av	  avfallet	  &	  100	  %	  av	  
biobränslen	  köps	  utomlands	  &	  transporteras	  först	  med	  
fartyg	  	  

	  
Kompensation	   760	   3	  600	   100	   200	  

	  
Total	   41	  760	   193	  600	   5	  800	   11	  200	  

1b	   Grundbehov	   5	   14	  000	   14	  000	   14	  000	  
Samma	  antagande	  som	  för	  1a,	  dock	  köps	  allt	  bränsle	  i	  
Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  	  

Kompensation	   <	  1	   230	   3	   70	  

	  
Total	   5	   14	  230	   14	  003	   14	  070	  

2a	   Grundbehov	   32	  000	   151	  000	   45	  000	   9	  000	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

	  
Kompensation	   760	   3	  600	   110	   200	  

	  
Total	   33	  000	   154	  000	   4622	   9250	  

2b	   Grundbehov	   4	   11	  000	   140	   3	  200	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

	  
Kompensation	   <	  1	   230	   3	   70	  

	  
Total	   4	   11	  230	   143	   3	  270	  
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3a	   Grundbehov	   30	  000	   141	  000	   4	  200	   8	  400	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

	  
Kompensation	   760	   3	  600	   110	   200	  

	  
Total	   30	  760	   144	  600	   4	  310	   8	  600	  

3b	   Grundbehov	   4	   9	  900	   130	   3	  000	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

	  
Kompensation	   <1	   230	   3	   70	  

	  
Total	   4	   10	  130	   133	   3	  070	  

 
8.4.3.2 Luftkvalitet 

Nuläge 

Mätningar av luftkvalitet utförs inte specifikt i Stava Syd, dock 
finns regionala mätningar för Österåkers kommun. För när-
varande ligger de västra delarna av kommunen med god 
marginal under miljökvalitetsnormerna för bensen, 
kvävedioxid och partiklar (LVF, 2014). De regionala mätning-
arna visar även att värden för kolmonoxid, marknära ozon och 
svavel ligger under miljökvalitetsnormerna (LVF, 2014). 
Utsläpp i området sker idag främst från fordon inom 
skogsavverkning samt från omkringliggande transportvägar. 

Påverkan under byggfas 
Under byggnadsfasen bedöms trafiken i området att öka, vilket 
leder till en ökad koncentration av luftföroreningar i området. 
Det finns även risk för damning från byggnadsfordon 
(Hjalmarsson, 2014c). Det är däremot svårt att avgöra i vilken 
utsträckning då det saknas beräkningar. 

 
 

 

 

Påverkan under driftfas 
De modelleringar av kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och 
PM2,5), svaveldioxid (SO2) och metaller (arsenik, bly, 
kadmium och nickel) som utförts är beräknade för 
lokaliseringen i Hagby (för specifika värden se Bilaga 1 
Luftkvalitet). I modelleringarna av utsläpp till luft används 
vindriktningsdata från tre mätstationer inom Stockholms län 
(Lövenheim, 2013). Då Stava Syd ingår i det område som 
vindriktningsdata behandlar (Lövenheim, 2013) har det 
antagits att spridningsmodellerna för Hagby är representativt 
även för Stava Syd. Enligt dessa modeller beräknas utsläpp av 
luftföroreningar från kraftvärmeverket inte överskrida miljö-
kvalitetsnormerna (Lövenheim, 2013).  

Hushållsavfall kommer inte att förbrännas i anläggningen, 
vilken utgör största risken för lukt vid avfallsförbränning. Det 
antas därför inte finnas någon överhängande risk för störande 
lukt (Täby kommun, 2014c). Vad gäller förvaring av avfall så 
kommer damning minimeras genom sluten förvaring 
(Hjalmarsson, 2014b). 

Generellt kan det sägas att utsläpp från vägtrafiken (NOx, SO2, 
PM10) kommer att öka, däremot antas de inte ha en stor 
betydelse i relation till gällande miljökvalitetsnormer 
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(Lövenheim, 2013). Ökade transporter under driftfas bedöms 
därför ha liten miljöpåverkan. 

8.4.3.3 Ytvatten och grundvatten 

Nuläge 

Det planerade utvecklingsområdet vid Stava Syd innefattar två 
olika avrinningsområden och den största delen av marken 
ligger inom det östra avrinningsområdet, vilket har sitt utlopp i 
Garnsviken (tillhör huvudavrinningsområdet Åkersströmmen). 
Det västra avrinningsområdet utmynnar i Ullnasjön (se Figur 
26). 

 

Figur 26. Avrinningsområden som kan beröras av ett kraftvärmeverk i 
Stava Syd. Vattendelaren markerar avrinningsområden. 

Ullnasjön har i nuläget måttlig ekologisk status och god kemisk 
status, men inberäknat kvicksilver och kvicksilverföreningar 
uppnår sjön ej god kemisk status. Statusproblemen för 
Ullnasjön består av övergödning och syrefattiga förhållanden 
samt miljögifter så som kvicksilver och ammoniak.  

Även Garnsviken har måttlig ekologisk status och god kemisk 
status om hänsyn inte tas till kvicksilver. Inklusive kvicksilver 
och kvicksilverföreningar klassas statusen som uppnår ej god 
kemisk status. Miljöproblemen i Garnsviken består av över-
gödning och syrefattiga förhållanden, miljögifter samt för-
ändrade habitat genom fysisk påverkan (VISS, 2012a). 

Enligt VISS vattenkarta (2014) rinner ytvattnet från Stava Syd 
österut via bäckar till ett damm-område vid Hagby golfbana för 
att sedan ledas via diken ut i Stava-viken, som är en del av 
Garnsviken. Förutsatt att verksamheten skulle placeras inom 
Garnsvikens avrinningsområde. Skulle verksamheten istället 
placeras i Ullnasjöns avrinningsområde rinner vattnet via 
bäckar i nordvästlig riktning från området för att sedan rinna 
via diken i sydvästlig riktning och ut i Ullnasjön. 

I närheten av Stava Syd finns inga skyddade grundvatten-
förekomster. Inom det föreslagna lokaliseringsområdet vid 
Stava Syd finns inte heller några markerade brunnar (SGU, 
2014a). Norr om Väg 276 finns dock ett flertal brunnar varav 
en del används för enskilda vattentäkter för hushåll, fritidshus 
eller mindre lantbruk. Det finns även energibrunnar och 
brunnar med okänt användningsområde (se Figur 26). 

Påverkan under byggnadsfas 

Anläggning av ett kraftvärmeverk vid Stava Syd kommer att 
innebära sprängning av berggrunden. Vid byggskedet finns risk 
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att sprängmedelsrester som innehåller nitrat och ammonium 
lakas ut och hamnar i recipienten, vilket kan bidra till över-
gödningsproblemen. Det bedöms dock inte få någon betydande 
påverkan för möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna för 
respektive recipient då fosfor och inte kväve vanligtvis är det 
begränsande näringsämnet. Sprängningarna kommer också 
innebära förändrade markförhållanden som kommer att inverka 
på de hydrologiska förhållandena i området. På vilket sätt och 
till vilken grad går i nuläget inte att avgöra. Vid eventuell 
verksamhetsplanering bör en utförlig utredning göras. Det är 
också oklart hur brunnarna norr om Väg 276 kan komma att 
påverkas. Risk finns också för utsläpp och läckage från 
transporter och maskiner samt med användningen av 
kemikalier, oljor och bränslen.  

Påverkan under driftfas 

Konsekvensbedömningen utgår från antagandet att samma 
reningssystem som planerats för kraftvärmeverk i Hagby även 
kommer att ingå vid en eventuell placering i Stava Syd. De 
halter som skulle släppas ut till recipient från dammarna ligger 
generellt under de riktvärden för dagvattenutsläpp som 
Regionplane- och trafikkontoret (2009) satt upp för nivå 1M – 
direktutsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar. 
Kväve och kvicksilver är de ämnen som överstiger riktvärdena 
(SWECO, 2014b). Dataunderlaget för kvicksilver är dock 
bristfälligt och enligt tolkningsanvisningen för riktvärdena bör 
inte beslutsunderlag för åtgärder grunda sig enbart på det 
värdet. De något överskridna kvävehalterna bedöms inte ha 
någon betydande påverkan på respektive recipient. 

 

8.4.3.4 Buller och vibrationer 
Nuläge 

Väg 276 utpekas som den dominerande bidragande faktorn till 
buller i dagsläget i området. Bullernivåerna för vissa av 
bostäderna intill vägen kan i dagsläget nå 45 – 65 dBA 
(Länsstyrelserna, 2014b), vilka riskerar att överskrida de 
riktlinjer som finns gällande nybyggnation av bostäder (se 4 
Miljömål och lagrum). Kartläggningen av buller i det här fallet 
är dock grov och kan inte med säkerhet redogöra för 
detaljerade bullernivåer vid specifika byggnader 
(Länsstyrelserna, 2014b). Även längre söderut inom det 
utpekade lokaliseringsområdet, cirka 150 – 1700 meter från 
Väg 276, indikerar kartläggningen att buller från vägen 
förekommer, dock på nivåer under 45 dBA. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kan bullerkällor utgöras av sprängnings-, 
schaktnings- och byggarbeten. Momentana vibrationer antas 
även kunna förekomma vid eventuella sprängningsarbeten. 
Även transporter till och från området kommer att medföra 
buller. 

Påverkan under driftfas 

Möjliga bullerkällor under driftfasen utgörs av mottagning av 
bränsle till anläggningen, krossanläggning för biobränslen, 
tunga transporter inom anläggningen, processutrustning med 
fläktar och pumpar samt kylaggregat (Sundgren, 2014) (se 
Bilaga 3 Bulleremission). Enligt beräkningar gjorda av 
Sundgren (2014) kommer ljudeffektnivåer vid E.ON:s 
planerade kraftvärmeverk ligga mellan 85-118 dbA. Dessa 
beräkningar gäller precis intill kraftvärmeverket och buller-
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nivåer förväntas avta med avstånd. Mängden buller från 
kraftvärmeverket är även beroende på utformningen av 
anläggningen. I utredningen för Hagby bedöms inte ökningen 
av buller från trafik vara av signifikans (Sundgren, 2014) 
därmed antas samma bedömning gälla för Stava Syd. 

Den kumulativa effekten av buller från vägen samt från kraft-
värmeverket är beroende av styrkan från de olika buller-
källorna. Om bullerkällorna är olika starka får den svagare 
källan allt mindre betydelse ju större skillnaden är 
(Wallentinus, 2007). Effekten av buller på omgivningen beror 
också på avstånd till närmaste bebyggelse som i det här fallet 
kan variera med cirka 250-2000 m. Dock kan det antas att den 
dominerande bullerkällan kommer vara Väg 276 för lokali-
seringsalternativet Stava Syd. Under högtrafikerade tider på 
dygnet är det möjligt att eventuellt buller från kraftvärme-
verket kommer maskeras. Bedömningen är att konsekvenserna 
av buller från verksamheten och Väg 276 antingen kommer 
vara små eller obetydliga och då främst med påverkan lokalt på 
bostäder och friluftsliv.  

8.4.3.5 Människors hälsa 
Nuläge  

Området används för rekreation och utpekas som ett viktigt 
friluftsområde och strövområde av kommunalt intresse i 
nuvarande översiktsplan (Österåker kommun, 2006a). I planen 
framhålls det att dessa rekreationsområden antingen är mycket 
välbesökta i dagsläget eller har naturliga förutsättningar att bli 
det. 

I nuläget förekommer inga kända hälsoproblem relaterade till 
luftkvaliteten i området. Gränsvärden för luftföroreningar och 

partiklar överstigs inte. Buller kan lokalt påverka vissa 
bostäder i anslutning till Väg 276. I dagsläget finns heller inga 
verksamheter i området som skulle kunna bidra till utsläpp som 
negativt påverkar människors hälsa. 

Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnation av kraftvärmeverket kan temporär ökning av 
buller och damm ha negativ påverkan på människors och djurs 
hälsa, till viss del genom tillfälliga ljud vid eventuella spräng-
ningsarbeten.  

Påverkan under driftfas  

Området angränsar till en vandringsled, där buller skulle kunna 
ha en inverkan på naturupplevelsen. Detta skulle kunna ha en 
inverkan på Stava Syds attraktivitet som rekreationsområde 
och i förlängningen innebära en påverkan på människors hälsa. 
Sett till den totala tillgängligheten till rekreationsområden i 
kommunen bedöms denna påverkan som liten till obetydlig. 

Buller från verksamheten under driftfas bedöms inte påverka 
närliggande bostäder signifikant. Omfattningen av kraftvärme-
verkets påverkan beror dock på exakt placering av kraftvärme-
verket inom planområdet. 

Verksamheten bedöms med vidtagna reningsåtgärder inte bidra 
till överstigande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i 
området (Hjalmarsson, 2014c). Luktstörning bedöms inte heller 
utgöra ett problem då det enligt de tekniska specifikationerna 
skall tillämpas sluten hantering av avfall som kan medföra 
luktspridning.  
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Sammantaget bedöms hälsorelaterade nationella rikt- och 
gränsvärden inte överskridas. Verksamhetens samlade 
konsekvenser för människors hälsa bedöms därför vara små till 
sin omfattning.  

8.4.3.6 Kulturmiljö och fornlämningar 
Nuläge 

Området befinner sig cirka en km från närmaste kulturintresse; 
den historiska herrgårdsmiljön kring Stora Stava Gård, vilket är 
av regionalt intresse (Österåker kommun, 2006a). Gården Stora 
Säby är även den av regionalt intresse för kulturmiljö. I 
Österåker finns två kulturmiljöer av riksintresse; Åkers kanal 
och kulturmiljön vid Rydboholms slott (se Figur 27). Det finns 
inga kända fasta fornlämningar i direkt anslutning till det 
tänkta området. Stensättningar, rösen och boplatsområden är 
lokaliserade cirka 700 m väster om lokaliseringsområdet. Cirka 
850 m öster om lokaliseringsområdet förekommer grav- och 
boplatsområden och cirka 1400 m i sydlig riktning finns 
ytterligare forn- och kulturlämningar belägna (Riksantikvarie-
ämbetet, 2014). 

Påverkan under byggnadsfas 
Byggnadsfasen kommer inte att innebära någon påverkan på 
kulturmiljö eller fornlämningar då det finns ett betydande 
skyddsavstånd till lokaliseringsområdet. 

Påverkan under driftfas 
Inte heller under driftfasen bedöms det bli någon påverkan, 
annat än för landskapsbilden. 

 

 

Figur 27. Kulturmiljöer i området kring Stava Syd. 

8.4.3.7 Landskapsbild 
Nuläge 
Den omgivande landskapsbilden vid Stava Syd är varierande 
och innehåller både inslag av kultur- och jordbrukslandskap, 
såväl som skärgårdslandskap och större tätorter (se Figur 27). I 
den absoluta närheten till lokaliseringsområdet dominerar 
emellertid skog och terrängen varierar i höjd mellan cirka 35 
och 70 m över havet Bortsett från någon enstaka mast utgör 
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Stava Syd tillsammans med omkringliggande skogsmarker ett 
relativt stort sammanhängande skogsområde. 

Påverkan under byggnadsfas 

Påverkan på landskapsbilden under byggnadsfasen bedöms i 
helhet inte bli betydande, men kommer i den absoluta närheten 
att ha större betydelse då rivnings- och schaktmaskiner 
kommer att förekomma på platsen. 

Påverkan under driftfas 

Beroende på var i terrängen ett kraftvärmeverk placeras 
kommer påverkan på landskapsbilden att variera.  

Delar av anläggningen kan skymmas av de omgärdande träden, 
men den högt belägna platsen och den påtagligt höga bygg-
nationen skulle ändå medföra en tydlig fysisk påverkan på 
landskapsbilden (se Figur 28). Verksamheten skulle på vissa 
platser bli ett dominerande inslag eftersom såväl skorsten som 
byggnad efter färdigställande kommer att synas från flera 
omkringliggande områden. Ett kraftvärmeverk skulle därtill, på 
grund av avsaknaden av andra närliggande industri-
anläggningar, bli ett kontrasterande inslag till den skogs-
dominerade omgivningen och i de närmaste mer öppna kultur-
landskapen bli ett synligt landmärke. 

 

Figur 28. Modell av kraftvärmeverket i landskapet. Vy från Åkersberberga. 

I Österåker kommuns översiktsplan diskuteras landskaps-
bildens särskilda betydelse i samband med kulturmiljöer. Flera 
sådana miljöer kommer att påverkas vid uppförandet av ett 
kraftvärmeverk, bland annat Åkers kanal och Rydboholms 
slott. Påverkan på landskapsbilden vid uppförandet av 
kraftvärmeverket bedöms dock på dessa platser vara liten. 
Andra områden vars landskapsbild märkbart kommer att 
förändras är Österåkers kyrka, vilken omfattas av ett 
landskapsbildsskydd. Kring Stora Stava kommer förändringen 
av landskapsbilden bli särskilt påtaglig och gården Stora Säby 
kommer även att påverkas (Österåker kommun, 2006a). Ett 
kraftvärmeverk skulle även synas från flera närliggande platser 
där mycket folk är i rörelse. Särskilt nämnvärda är: Åkersberga 
centrum, Österåkers golfbana samt några utsiktspunkter längs 
Blå leden. 

På grund av anläggningens storlek och eftersom både riks-
intressen, regionala och lokala kulturmiljöer berörs bedöms 
uppförande av ett kraftvärmeverk orsaka en märkbar men liten 
negativ påverkan på landskapsbilden i dessa områden. Stava 
Syd bedöms ligga på tillräckligt avstånd från de mest 
värdefulla kulturmiljöerna för att undvika stora konsekvenser 
för landskapsbilden. 
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8.4.3.8 Naturmiljö och friluftsliv 

Nuläge 

Inom lokaliseringsområdets östra del finns lövskog med höga 
naturvärden enligt kommunens utvärderingsrapport (Brunsell 
et. al., 2010). Detta lövskogsområde klassas i samma rapport 
som värdefull natur av klass 2, vilket innebär att den är en 
miljö av regionalt intresse (se Figur 29). Söder om skogs-
området finns dåliga förutsättningar för spridning av växter och 
djur mot Stockholms stadsnära barrskogar då skogen är 
avverkad och bland annat en golfbana är anlagd där. Området 
är svårtillgängligt då det är mycket kuperat och omgärdat av 
motorvägar (Brunsell et. al., 2010).  

 

Figur 29. Värdefull natur samt vandringstråk i Stava Syd. 

En inventering av lokaliseringsområdet gjordes den 1 
december 2014 med hjälp av en inventeringsmall för 
beskrivning av naturmiljön (Östergötlands skogsgrupp, 2014). 
Svårigheten att vid den aktuella årstiden genomföra en 
artinventering bör tas i beaktande vid beslutsfattande. För att 
säkerställa att ingen fridlyst eller rödlistad art förekommer i 
omgivningen rekommenderas ytterligare en naturvärdes-
inventering under våren eller sommaren. 

Lokaliseringsområdet består av näringsrik och fuktig mark som 
domineras av gran men även tall och björk förekommer i stor 
utsträckning. Några enstaka aspar och ekar växer i området och 
vid inventeringstillfället observerades många gläntor. Vid 
områdets norra gräns fanns mark med en hög andel sand. Ett 
flertal äldre tall-stammar uppmättes en diameter mellan 50 och 
60 cm och det fanns även en del granar vars nedre grenar var 
grova (3-5 cm). Skogen bedömdes vara av varierande ålder. I 
lokaliseringsområdet observerades en hög artdiversitet av 
lavar, vilket tyder på en hög luftkvalitet då lavar är känsliga för 
luftföroreningar (Länsstyrelsen Blekinge län, 2014). Dessa 
växer på både mark, stenhällar, träd och stubbar och var mer 
dominerande än mossor i Stava Syds terränger. Det noterades 
spår av vildsvin, hackspett, räv och älg. Många naturliga och 
sågade stubbar förekom och även ihåliga stammar och död ved. 
De är viktiga substrat för många mindre organismer. Dock är 
området påverkat av mänsklig aktivitet bland annat med 
körskador och avsågade träd. Enstaka tickor och hänglavar 
observerades i området, liksom en del naturliga diken och 
bäckar, bland annat Stormossen och Långmossen. Skogen var 
rik på svamparter och lummerväxter förekom. Lummerväxter 
är fridlysta i hela landet. I området fanns även blåsippor 
(Hepatica nobilis) som är en signalart. 
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Naturvärdet för sjöar och vattendrag har utvärderats enligt 
System Aqua-metoden då det framkom att ett vattendrag 
nordost om lokaliseringsområdet hade ett mycket högt 
naturvärde (Brunsell et al. 2010). Vattendraget mynnar ut strax 
öster om lokaliseringsområdet, men den delen av vattendraget 
har inte blivit klassat i Österåker kommuns sammanfattning av 
området. Det är mycket troligt att naturvärdet även för denna 
del av vattendraget kan klassas som mycket högt. Strax söder 
om vattendraget ligger även sjön Storträsket vilken har ett 
måttligt naturvärde. Den ligger nära ett bostadsområde och 
används som badsjö. Österåker kommuns miljömål ämnar 
skydda de vattendrag med livligt strömmande, forsande, 
stråkande eller fallande vatten samt skyddade ESKO-områden 
(Österåker kommun, 2006a). Hela vattenområdet är klassat 
som ett ekologiskt särskilt känsligt ESKO-område (Figur 29) 
vilket omfattas av biotopskyddet (enligt MB 7 kap 11§). 

Blå leden (Figur 29) löper längs lokaliseringsalternativet Stava 
Syd och är av regionalt intresse (Trafikverket, 2014). I 
kommunens utvärdering (Brunsell et al., 2010) klassas i princip 
hela lokaliseringsområdet som rekreationsvärde av klass 2 eller 
3, baserat på bland annat upplevelsevärden och unika natur- 
eller kulturvärden. 

Påverkan under byggnadsfas 
Den värdefulla lövskogen i den östra delen av lokaliserings-
området kan eventuellt bli påverkad vid ett bygge då den delvis 
kan behöva avverkas. Då området söder om Stava Syd redan är 
en barriär för växt- och djurliv kommer troligtvis inte en bygg-
nation att påverka spridningsmöjligheter ytterligare. Österåker 
kommun består dessutom av en stor andel grönområden och 
skogar som kan innehålla liknande nyckelbiotoper, dock är 

denna lövskog den största observerade lövskog av värde i hela 
kommunen. 

Vid en byggnation av ett kraftvärmeverk i Stava Syd är det 
nödvändigt att anlägga en ny väg. Även sprängning och 
schacktning kommer troligtvis behöva utföras. Det kommer 
framförallt att ge upphov till buller- och luftkvalitetsstörningar 
vilket kommer att påverka naturupplevelsen likväl som frilufts-
livet.  

Påverkan under driftfas 
Ett kraftvärmeverk kommer att öka tillförseln av kvicksilver 
och kväve till närliggande vattendrag, vilket kan påverka natur-
miljön och då främst växtlivet i närliggande sjöar. Utan en 
detaljplan för Stava Syd är det dock svårt att bedöma vilka 
vattendrag och sjöars naturvärden som kommer att kunna 
påverkas av dessa utsläpp. En byggnation av ett kraftvärme-
verk kommer att påverka landskapsbilden vid Blå leden och 
den allmänna naturupplevelsen i det friluftsliv som Blå leden 
erbjuder. 

Verksamheten kan komma att skrämma bort det mesta av 
djurlivet i närområdet och påverka den allmänna naturupplev-
elsen negativt. Luftkvaliteten kan komma att påverkas negativt 
av kraftvärmeverkets utsläpp, vilket möjligtvis kan tänkas leda 
till en minskad diversitet av lavar. Framförallt kommer dessa 
arters biotop att försvinna vid bygget.  
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8.4.3.9 Riksintressen 

Nuläge 

Lokaliseringsalternativet Stava Syd ligger inte inom något 
område som är klassat som riksintresse (Länsstyrelserna, 
2014b). Däremot finns det omkringliggande områden i 
kommunen, och även i grannkommunen Vallentuna, som är 
klassat som riksintresse vad gäller naturvärden, kulturvärden 
samt friluftsliv. I närheten finns till exempel vattendraget Loån 
som mynnar ut i skärgården som är av riksintresse (Brunsell et 
al., 2010). 

Påverkan under byggfas 
De riksintressen som finns i närområdet beräknas inte påverkas 
avsevärt av byggnation i Stava Syd. 

Påverkan under driftfas 
Bedömningen för driftfasen är att riksintressena i närområdet 
inte kommer att påverkas avsevärt av ett eventuellt kraftvärme-
verk.  

8.4.3.10 Miljörisker 

Nuläge 

I nuläget finns ingen aktiv verksamhet belägen i Stava Syd. 
Lokalen nyttjas som natur- och skogsområde för friluftsliv och 
rekreation.  

Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnadsskedet är det rimligt att anta att markberedning 
i form av sprängning och schaktning kommer att förekomma i 

syfte att jämna ut den kuperade marken i lokaliseringsområdet. 
Vid byggnationen kan explosiva ämnen förekomma vilket 
medför en risk för oväntade explosioner i området (Massarsch 
et.al., 2008). Det finns även risk för toxiska utsläpp till mark 
och vatten vilket kan ge en negativ inverkan på omgivningen 
(Massarsch et.al., 2008) genom förorenade jordmassor samt 
läckage (Hjalmarsson, 2010). Föroreningarna kan transporteras 
via vattendrag i avrinningsområdet och närmast mynna ut i 
Garnsviken. Då föroreningar även kan spridas via luft kan 
områden som inte ligger i direkt anslutning till planområdet på-
verkas negativt av gas, damm och rök. Därav finns en ökad risk 
att Ullnasjön med omnejd påverkas vid en eventuell 
byggnation av ett kraftvärmeverk. 

Påverkan under driftfas 
Spill av ammoniak, brand i bränslestackar och släckningsvatten 
är de främsta miljöriskerna som kan påverka omgivningen vid 
en driftfas av ett etablerat kraftvärmeverk. Enligt den genom-
förda riskanalysen för Hagby (Lackman, 2014) finns inga 
miljörisker som inte kan anses acceptabla för en sådan verk-
samhet. På grund av att Stava Syd i nuläget är ett oexploaterat 
skogsområde och bostäder är belägna över 500 m från 
lokaliseringsområdet (Hjalmarsson, 2014a) påverkas männi-
skors hälsa eller egendom inte primärt av kraftvärme-verkets 
driftfas. Dock förekommer risker för rökbildning vid brand i 
bränslestackarna eller verksamhetsbyggnaden vid en olycka, 
vilket medför negativa konsekvenser för omgivningen i och 
med spridning av brandrök. Vid spill av ammoniak kan det 
även förekomma spridning av ammoniakgas. Närliggande 
bostadsområden kan påverkas olika beroende på vilken vind-
riktning som är dominerande vid en eventuell olycka. Vidare 
kan utsläpp under driftfasen ha negativ påverkan på avrinnings-
områdets vattendrag och sjöar.  
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8.4.3.11 Resurshushållning 

Nuläge 

Markanvändningen är idag begränsad till visst skogsbruk samt 
till friluftsliv och rekreation. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer skogsmark tas i anspråk för 
etablering av kraftvärmeverket samt transportväg vilket kan 
leda till ett minskat rekreationsvärde. Nya ledningar kommer 
att behöva byggas för att sammankoppla med befintliga fjärr-
värme-, el- och vattenförsörjningsnät. Eventuell resursåtgång i 
samband med dessa markarbeten behandlas inte i detta 
dokument. 

Påverkan under driftfas 

Under driftfasen kommer resursanvändningen att innefatta 
förbränning av avfall, olja samt biobränsle (se 5 Beskrivning av 
den planerade verksamheten). Lokaliseringen medför energi-
förluster i fjärrvärmeledningarna vilket beror på lokalens 
relativa läge. Ytterligare energiförluster sker även på grund av 
en ökad elförbrukning till följd av pumpning av fjärrvärme 
(Hjalmarsson, 2014a). För Stava Syd beräknas elförbrukningen 
för pumpning av fjärrvärme vara 14,5 GWh/år. Detta motsvarar 
cirka 19 % av den planerade energiproduktionen för etapp 1 
samt 5 % vid fullt utbyggd anläggning. Denna elförbrukning 
planeras inte att kompenseras genom ökad energiproduktion 
(Johansson, pers. komm. 2012-12-05) vilket ger en minskning 
av nettoelproduktionen av verket. 

Energiförlusten i fjärrvärmeledningarna beräknas utgöra 18,9 
GWh/år (Hjalmarsson, 2014a) vilket ska kompenseras genom 

ökad energiproduktion (Johansson, pers. komm. 2012-12-05). 
Det beräknas att cirka 5600 ton sorterat avfall per år behövs för 
att täcka upp för energiförlusten under etapp 1. För fullt 
utbyggd anläggning krävs förbränning av cirka 2300 ton 
sorterat avfall samt cirka 5100 ton biobränsle per år för att 
kompensera för energiförlusten (för beräkningar se Bilaga 4 
Resurhushållning). Detta motsvarar en årlig transport av avfall 
för cirka 189 lastbilar för etapp 1 och 246 lastbilar för den fullt 
utbyggda anläggningen (för beräkningar se Bilaga 1 
Transport). 

Vattenbehovet för kraftvärmeverket kommer främst från 
personaldelar, spolning av golv samt processvatten. Normal-
förbrukningen av vatten kommer att vara låg (Structor, 2013), 
dock kan etableringen utgöra ett ökat tryck på kommunala 
vattenresurser och anläggningar, speciellt om kumulativa 
effekter från andra vattenkonsumenter beaktas.  

8.4.3.12 Klimatpåverkan 

Nuläge 

För närvarande finns inga CO2-utsläpp för det förslagna 
området då Stava Syd utgörs av skogsmark och därmed är en 
CO2-sänka. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfas kommer en etablering av ett kraftvärme-
verk och anslutande vägar att medföra omfattande transporter 
och materialförbrukning. Byggnadsfasen kommer bli relativt 
omfattande med bland annat sprängning och schaktning vilket 
kommer leda till ökade CO2-utsläpp. Dock finns inga schablon-
värden för CO2-utsläpp associerade med en potentiell 
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etablering (Nilsson, pers. komm. 2014-12-03) varför klimat-
påverkan för byggnadsfasen inte kan redogöras för inom ramen 
för denna miljöbedömning.   

Påverkan under driftfas 
Den planerade kraftvärmeanläggningen beräknas producera 
33880 ton CO2/år under etapp 1 och 43380 ton CO2/år när 
anläggningen är fullt utbyggd (Hjalmarsson 2014f). Dessa 
utsläpp avser enbart förbränningen i kraftvärmeverket och står 
för de största CO2-utsläppen för kraftvärmeproduktion. Övriga 
CO2-utsläpp är beroende av kraftvärmeverkets lokalisering och 
genereras genom bränsletransporter samt energiförbrukning 
och energiförluster i fjärrvärmenätet. Mängden CO2-utsläpp 
från transporter beror på varifrån bränsle köps in.  

Olika inköpsalternativ baserade på bränslets ursprung har 
skapats för etapp 1 och för den fullt utbyggda anläggningen. 
De olika alternativen skiljer sig något gällande CO2-utsläpp för 
de olika lokaliseringsalternativen (se Tabell 11). Dock finns 
stora skillnader i CO2-utsläpp beroende på om bränsle köps in 
ifrån utlandet, ifrån andra delar i Sverige eller lokalt såsom 
SÖRAB:s anläggningar i Hagby och Löt (se Figur 30 för etapp 
1 och Figur 31 för fullt utbyggd anläggning). Både 
energibehovet för pumpning av fjärrvärme samt värmeförluster 
i fjärrvärmenätet skiljer sig åt beroende på lokaliserings-
alternativ och detta genererar olika CO2-utsläpp (för 
beräkningar se Bilaga 4 Resurshushållning).  

Om bränsle köps inom Sverige, och särskilt lokalt, under etapp 
1 har utsläpp från transporter en mindre påverkan vad gäller 
CO2-utsläpp. De största CO2-utsläppen kommer istället att 
genereras genom pumpning av fjärrvärme samt värmeförluster 
i fjärrvärmenätet (se Figur 30). Importeras bränsle kommer 

transporter ha en större påverkan i relation till utsläppen 
genererade av elförbrukning för pumpning av fjärrvärme, samt 
för värmeförluster i fjärrvärmenätet. 

För den fullt utbyggda anläggningen krävs större kvantiteter 
bränsle och därmed fler transporter. CO2-utsläpp genererade av 
transporter kommer därmed att få en större påverkan på de 
totala utsläppen för den fullt utbyggda anläggningen jämfört 
med etapp 1 (se Figur 31). Under den fullt utbyggda 
anläggningen kommer biobränsle att användas vilket genererar 
mindre utsläpp än förbränning av avfall. Därmed minskar CO2-
utsläppen från förbränning jämfört med etapp 1.  
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Figur 30. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för etapp 1 där både utsläpp för 
pumpning och värmeförluster samt transporter till och från Stava Syd 
inbegrips. 

 

 

Figur 31. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för fullt utbyggd anläggning där både 
utsläpp för pumpning och värmeförluster samt transporter till och från 
Stava Syd inbegrips. 
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8.4.4 Skadeförebyggande åtgärder 

Det finns en rad skadeförebyggande åtgärder som alltid krävs 
för att få tillstånd att anlägga ett kraftvärmeverk, vilka finns 
beskrivna under 5.2 Teknisk utformning. De åtgärder som har 
identifierats specifikt för detta lokaliseringsalternativ present-
eras nedan. 

Exakt lokalisering av anläggningen bör utses med hänsyn till 
den bebyggelse som förekommer i området samt med hänsyn 
till vandringsleden Blå leden. Vid lokaliseringen bör avstånd 
och avskärmande inslag såsom kullar och trädstråk beaktas, för 
att begränsa till exempel buller. 

Som tidigare nämnts kommer placeringen av kraftvärmeverket 
ha en avgörande betydelse för hur stora konsekvenserna på 
landskapsbilden blir. Om kraftvärmeverket placeras i ett lågt 
beläget område kan påverkan på landskapsbilden begränsas i 
och med att omgivande terräng döljer anläggningen. Ett annat 
sätt att begränsa påverkan på landskapsbilden är att anpassa 
byggnadens utformning till omkringliggande landskap. Färg 
och form bör sträva efter att vara estetiskt tilltalande, men 
också att anpassas till omgivningen. Detta är ett sätt att 
begränsa kraftvärmeverkets dominans i landskapet. 

8.4.5 Överrensstämmelse med lokala miljömål 

Österåkers kommun framställde år 2007 (KF beslut 157 §) 
översiktliga lokala miljömål baserat på de nationella och 
regionala miljökvalitetsmålen. För att uppnå kommunens 
vision fokuserar miljöarbetet på tre prioriterade mål; 
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt Ingen över-
gödning. Österåkers kommuns energiplan redovisar målet om 

att minska de klimatpåverkande utsläppen och användandet av 
avfall som bränsle för uppvärmning (Österåker kommun, 
2011). Utsläppet av växthusgaser ska reduceras från 2006 års 
nivå med 50 % till år 2025 och 80 % till år 2050 (Österåker 
kommun, 2011). Anläggandet av ett kraftvärmeverk överens-
stämmer med kommunens arbete med att öka andelen 
förnyelsebara energikällor. Dessutom har kommunen beslutat 
om miljöpolicy som strävar för en långsiktigt hållbar 
utveckling (Österåker kommun, 2011). Kommunen fastställde 
även hållbar hantering av avfall i Österåker kommun till år 
2020. Avfallshanteringen ska ske för bästa möjliga resurs-
nyttjande och minska möjlig miljöpåverkan (Österåkers 
kommun, 2012). Vidare har det beslutats att andelen miljö-
bränsle och förnybar energi i kommunens totala energi-
användning ska öka från 2006 års läge med 80 % till 2020 
(Österåker kommun, 2011). För beskrivning av kraftvärme-
verkets påverkan på respektive lokalt miljömål. 

Genom ett aktivt arbete med ökad resurshushållning kommer 
utsläpp av växthusgaser att minska kommunalt då en etablering 
möjliggör övergången till förnyelsebara bränslen. 

För de energirelaterade utsläppen kan mängden växthusgaser 
reduceras om nulägets fossila bränsle ersätts. Hantering av 
verksamhetsavfall medför positiva effekter för att uppfylla 
miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Dock kommer kraft-
värmeverket medföra förhöjda utsläpp av kväveoxider och 
ammoniak samt partiklarna PM2,5 och PM10 vilket ökar 
tillgängligheten av farliga ämnen, dock anses målet Giftfri 
miljö uppfyllas. En tydlig utveckling i miljön för målet Ingen 
övergödning är neutral och går inte att bedöma för den 
planerade etableringen. För ett hållbart samhälle (miljöpolicy) 
uppfyller lokaliseringsalternativet målet eftersom angiven plats 
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ligger relativt avskilt samt att området är utformat utifrån att 
delar av skogsområden med högre naturvärden bibehålls. 
Dessutom förbättras infrastrukturen för energisystemet gäll-
ande stadsplaneringen i nordöstra Stockholm vilket ökar 
möjligheten för anslutning till fjärrvärmenätet.  

8.4.6 Samlad bedömning av lokaliseringen 

I Tabell 12 presenteras den samlade bedömningen för 
lokaliseringen. Stava Syd är utpekat som ett område för tyngre 
och störande verksamhet enligt Österåker kommunplan. 
Därmed kan både planförslaget och nollalternativet innebära en 
etablering av industri. Två möjliga utvecklingar inom ramen 
för noll-alternativet diskuteras därför; en där exploatering helt 
uteblir och en där annan industri kommer till stånd. 

Ökade transporter via väg medför ökade utsläpp av 
föroreningar. Ökningen av transporter i området till följd av 
verksamheten blir marginell, varför konsekvenserna bedöms 
vara obetydliga. I nollalternativet uteblir denna ökning och 
bedömningen blir därför också för nollalternativet att påverkan 
från transport blir obetydlig. Om nollalternativet skulle 
innebära etablering av annan industri blir omfattningen av 
påverkan på transporter beroende av vilken industri som 
etableras. 

En etablering bedöms medföra sämre luftkvalitet på grund av 
ökade transporter. Den bedöms även medföra små negativa 
konsekvenser gällande lokala koldioxidutsläpp och luft-
föroreningar. Kraftvärmeverkets utsläpp av luftföroreningar till 
området bedöms bli små och kommer inte medföra risk att 
överstiga miljökvalitetsnormer gällande luftkvalitet. För noll-

alternativet är bedömningen att påverkan uteblir. Om noll-
alternativet skulle innebära etablering av annan industri blir 
omfattningen av påverkan på luftkvalitén beroende av typen av 
industri som etableras och den specifika utformningen av 
denna. 

Effekterna på yt- och grundvatten av planförslaget bedöms 
medföra små negativa konsekvenser. I och med lokalens redan 
känsliga och belastade vattendrag finns det en risk med att 
anlägga ett kraftvärmeverk i området. Verksamhetens poten-
tiella påverkan på vattenresurser bedöms dock vara av en 
begränsad negativ karaktär. För nollalternativet är 
bedömningen att påverkan på yt- och grundvatten blir 
obetydlig. Om nollalternativet skulle innebära etablering av 
annan industri blir dock omfattningen av påverkan på yt- och 
grundvatten beroende av typen av industri som etableras och 
den specifika utformningen av denna. 

Bedömningen är att planförslaget gällande buller får liten eller 
obetydlig påverkan på det lokala friluftslivet och på bostäder. 
Vid en lokalisering till Stava Syd bör en detaljerad buller-
utredning utföras för att kunna säkerställa ljudnivåer vid be-
byggelse och närliggande vandringsled. Om nollalternativet 
skulle innebära etablering av annan industri blir omfattningen 
av bullerpåverkan beroende av typen av industri som etableras 
och den specifika utformningen av denna. 

Den samlade bedömningen av verksamhetens inverkan på 
människors hälsa är att konsekvenserna blir små till 
obetydliga. I nollalternativet bedöms konsekvenserna vara 
obetydliga eller utebli. Om nollalternativet skulle innebära 
etablering av annan industri blir omfattningen av påverkan på 
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hälsa beroende av typen av industri som etableras och den 
specifika utformningen av denna.  

Till följd av anläggningens storlek och genom att såväl riks-
intressen som regionala och lokala kulturmiljöer berörs, 
bedöms uppförande av ett kraftvärmeverk medföra en märkbar 
negativ påverkan på landskapsbilden kring Stava Syd (se 
Tabell 12). Stava Syd bedöms emellertid ligga på tillräckligt 
avstånd från berörda områden och därmed kan stora negativa 
konsekvenser undvikas. Om nollalternativet innebär utebliven 
exploatering undviks negativ påverkan på landskapsbilden. Om 
nollalternativet istället innebär etablering av annan industri blir 
omfattningen av påverkan på landskapsbilden beroende av den 
specifika utformningen av denna verksamhet. 

Förutom en förändring av landskapsbilden bedöms den 
planerade anläggningen inte medföra några påvisbara effekter 
eller konsekvenser på fornlämningar eller kulturmiljö. Detta 
på grund av att angränsande fornlämningar och kulturmiljöer är 
lokaliserade utanför lokaliseringsområdet. Samma bedömning 
görs för nollalternativet, även vid eventuell etablering av annan 
industri. 

Ur naturmiljösynpunkt bedöms lokaliseringen vara mindre 
lämplig till följd av möjlig påverkan på ett lövskogsområde av 
regionalt intresse samt förekomst av fridlysta arter. En 
lokalisering i sydvästlig riktning inom lokaliseringsområdet 
skulle kunna begränsa påverkan något. Verksamheten bedöms 
ha påverkan på den allmänna naturupplevelsen i området, som 
klassats som rekreationsvärde av klass 2 eller 3 i den 
kommunala kartläggningen. Till följd av områdets redan 
begränsade tillgänglighet och den i övrigt goda förekomsten av 
grönområden i kommunen är bedömningen att påverkan på 

natur och friluftsliv får märkbara konsekvenser. Påverkan på 
Angarnkilen och Blå leden skulle i nollalternativet undvikas på 
kort sikt (till år 2018). På längre sikt (till år 2030) är det svårt 
att bedöma vad övrig utveckling i området kumulativt skulle 
medföra för naturmiljö och friluftsliv. 

Planförslaget inbegriper en förändring av landskapsbilden, 
vilket bedöms påverka riksintressen för kulturmiljö med små 
negativa konsekvenser. Övriga omkringliggande riksintressen 
och Natura 2000-områden bedöms inte påverkas av plan-
förslaget. För nollalternativet bedöms påverkan på riksintressen 
utebli. 

Genomförande av planförslaget bedöms kunna innebära små 
negativa konsekvenser för miljörisker. Det finns tänkbara 
olyckor och händelser som skulle medföra risker för att 
omgivningen påverkas negativt, men de framtagna skydds-
åtgärder som beskrivits (se 5 Beskrivning av den planerade 
verksamheten) gör att sannolikheten för detta är låg. Om 
exploatering helt skulle utebli skulle de negativa konsekvenser 
som identifierats undvikas. 

Vad gäller resurshushållning kommer en etablering, genom 
förlust av skogsmark och strövområde, innebära små negativa 
konsekvenser för lokala värden med avseende på hushållning 
med mark. Vidare bedöms verksamheten genom sitt vatten-
behov medföra små negativa konsekvenser på hushållning med 
vattenresurser. Avståndet till fjärrvärmenät och fjärrvärme-
användare från Stava Syd medför en energiförlust vilket kräver 
en kompensation genom ökad förbränning. Om nollalternativet 
inte medför en exploatering av området uteblir påverkan på 
resurshushållning. 
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Vad gäller klimatpåverkan kommer den planerade anlägg-
ningen att bidra med ökade CO2-utsläpp. Däremot kan en 
etablering i förlängningen leda till minskade utsläpp om be-
fintliga fossila bränslealternativ ersätts. CO2-utsläppen är 
delvis beroende av bränsletyp, kvantiteter och ursprung. 
Genomförande av planförslaget skulle medföra små negativa 
konsekvenser med avseende på klimatet på grund av att 
transporter av bränsle och förbränning av biobränsle och avfall 
medför ökade utsläpp. Exakta utsläppsvärden beror dock på 
lokalens relativa läge och varifrån bränslet köps in. Noll-
alternativet anses dock ha större negativ påverkan än 
planförslaget då en utebliven etablering sannolikt medför större 
användning av fossila bränslen för värme- och elproduktion. 

8.4.7 Sammanfattning av bedömning 

En lokalisering i Stava Syd skulle medföra en rad 
konsekvenser som bedöms som små till sin omfattning (Tabell 
12). Märkbara effekter kan uppkomma genom påverkan på 
landskapsbilden, naturmiljö och friluftsliv samt i avseendet 
resurshushållning och klimatpåverkan. Om exploatering helt 
skulle utebli inom nollalternativet så skulle den negativa 
miljöpåverkan som identifierats kunna undvikas vad gäller 
naturmiljö, friluftsliv och landskapsbild. Även eventuella 
olycksrisker direkt knutna till verksamheten uteblir. Noll-
alternativet bedöms vara fördelaktigt framför en etablering i ett 
lokalt perspektiv. Sett i ett större sammanhang där regionala 
vinster kan tillgodoräknas i form av begränsad klimatpåverkan 
i nordöstra Stockholmsregionen, kan bedömningen dock se 
annorlunda ut (se 9.2 Jämförelse av lokaliseringsalternativ). 

Tabell 12. Bedömningsmatris för lokaliseringen Stava Syd. Matrisen utgör 
en mycket förenklad översikt och kan inte tolkas utan motiveringen i texten. 
Miljöaspekterna viktas olika på grund av att deras omfattning varierar och 
täcker in olika stora miljöområden. Bedömningsgrunder för nivåerna 
redovisas i Tabell 1 avsnitt 3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala. 

Miljöaspekt	  
Plan-‐	  
förslag	  

Noll-‐	  
alternativ	  

Transporter	  
Inga/	  

obetydliga	  
Inga/	  

obetydliga	  

Luftkvalitet	  
Små	  	  

negativa	  
Inga/	  

obetydliga	  

Ytvatten	  och	  grundvatten	  
Små	  	  

negativa	  
Inga/	  

obetydliga	  

Buller	  och	  vibrationer	  
Inga/	  

obetydliga	  
Inga/	  

obetydliga	  

Människors	  hälsa	  
Inga/	  

obetydliga	  
Inga/	  

obetydliga	  

Landskapsbild	  
Märkbara	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Kulturmiljö	  och	  
fornlämningar	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Naturmiljö	  och	  friluftsliv	   Märkbara	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Riksintressen	   Små	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Miljörisker	   Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Resurshushållning	   Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Klimatpåverkan	   Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  	  
negativa	  
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8.5 Hagby 

8.5.1 Områdesbeskrivning 

Hagby är beläget i den nordvästra delen av Täby kommun, 
söder om Vallentunasjön och norr om Väg 265 
(Norrortsleden). I västlig riktning angränsar Hagby till 
Upplands Väsby kommun och i östlig och sydlig riktning mot 
jordbruksmark samt Skålhamravägen. SÖRAB:s avfalls-
anläggning ligger i direkt anslutning till det tilltänkta 
lokaliseringsområdet (se Figur 32). På området finns idag 
SÖRAB:s kompostanläggning och upplag vilken måste flyttas 
för att ge utrymme åt kraftvärmeverket (Isacsson & Blomfeldt, 
2014). Närmaste närboende är lokaliserade sydöst och nordöst 
om lokaliseringsområdet på cirka 200 m avstånd. Det beräknas 
dock att närboende kommer att ha ett avstånd på 500 m från 
själva kraftvärmeverket (Hjalmarsson, 2014a).  

I den gällande översiktsplanen (Täby kommun, 2009) redovisas 
SÖRAB:s avfallsanläggning som en potentiell lokal för fjärr-
värmeanläggning och det finns förslag för anslutning till 
befintlig verksamhet på platsen. Hagby redovisas även i RUFS 
(Regionplanekontoret, 2010), som en regionalt viktig avfalls-
anläggning samt som en passande lokal för en energi-
anläggning. Detta då energianläggningar bör anläggas vid 
logistiskt bra lägen, alternativt nära till bränsleproduktion 
(Isacsson & Blomfeldt, 2014). Det har även tagits fram en 
detaljplan för del av fastigheten Hagby 8:1, 8:16 och 8:17 som 
godkändes av Täby stadsbyggnadsnämnd i mars 2014 (Täby 
kommun, 2014). I juni 2014 gav kommunstyrelsens utskott för 
stadsbyggnad, miljö och näringsliv stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram ett förslag på en ny process för att utveckla 

fjärrvärmenätet i Täby. Detta med bakgrund i yttranden från 
allmänhet och Länsstyrelsen (Täby kommun, 2014). 

 

Figur 32.  Möjlig utbredning och placering av lokaliseringsalternativet i 
Hagby. 

Marken som är aktuell för etablering ägs av Täby Fastighets 
AB och Täby kommun. (Isacsson & Blomfeldt, 2014) Delar av 
marken är idag utarrenderad men E.ON har för avsikt att 
förvärva marken (Isacsson & Blomfeldt, 2014). Marken utgör i 
huvudsak öppen åkermark med partier av berghällar i de östra 
delarna. I de norra delarna finns en täckt deponi samt 
skogbeklädda områden. Det förekommer även åkerholmar med 
ekar av varierande ålder som har klassats som viktiga för sprid-
ning av ek i området. De västra delarna är redan exploaterade 
med hårdgjorda ytor. Det finns främst lera i området, med 
inslag av morän och berghällar (Hjalmarsson, 2014b). 
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Lokaliseringsområdet angränsar till naturvärdesobjekt som är 
lokaliserade både norr och söder om området, vilka är viktiga 
för bevarande av nyckelbiotoper. Vidare är området beläget i 
Rösjökilen vilken är en av flera gröna kilar i Stockholms-
regionen. Området är även klassat som ett riksintresse för 
kulturmiljö med många fornminnen (Hjalmarsson, 2014a). 
Marken har historiskt sett nyttjats som ängs- och åkermark 
vilket kan dateras tillbaka till medeltida åkerbruk 
(Hjalmarsson, 2014b). 

Norrortsleden utgör en länk mellan E18 och E4 och är utpekad 
som en primär transportled för farligt gods (Hjalmarsson, 
2014f). Idag finns det en infart till Hagbyområdet men det 
planeras att tidigt separera trafik till anläggningen för att öka 
smidigheten. Det har föreslagits att detta ska genomföras 
genom att E.ON:s trafik avleds direkt vid infarten från Fresta-
vägen, efter passagen från Väg 265 (Hjalmarsson, 2014f). 
Transporterna kommer från Norrortsleden via trafikplats 
Hagby samt SÖRAB:s befintliga avfart. Ingen av transporterna 
går genom tätbebyggda områden (Hjalmarsson, 2014f).  

Idag finns det inget befintligt fjärrvärmenät i området. Vad 
gäller vatten och avlopp finns det en befintlig försörjning till 
SÖRAB:s anläggning från Karby som ägs av Täby kommun. 
Allt dag- och spillvatten från SÖRAB och den gamla deponin 
omhändertas och renas innan det pumpas ut till Käppala 
reningsverk alternativt kommunens eget dagvattensystem. 
Elledningar som ägs av Vattenfall och Fortum, går genom 
området idag (Isacsson & Blomfeldt, 2014). Det planerade 
kraftvärmeverket kommer att ligga i direkt anslutning till 
SÖRAB:s avfallsanläggning, deras verksamhetsavfall kan 
därmed komma att användas som bränsle i kraftvärmeverket. 

Detta avfall beräknas också kunna täcka upp det förväntade 
bränslebehovet (Hjalmarsson, 2014c). 

8.5.2 Lokalt nollalternativ 

För närvarande finns det ingen antagen detaljplan för området 
kring SÖRAB:s avfallsstation i Hagby. Det finns ett pågående 
detaljplanearbete för deponiområdet som innefattar en 
etablering av ett kraftvärmeverk. Det pågående detaljplane-
arbetet omfattar ett område med värdefull kulturbygd och en 
stor mängd fornlämningar samt kulturhistoriskt intressanta 
objekt och miljöer (Isacsson & Blomfeldt, 2014). Vid ett 
nollalternativ då kraftvärmeverket inte kommer att anläggas 
kommer SÖRAB fortsätta att bedriva sin avfallsverksamhet i 
intilliggande område (Urban, 2000). Förutom de pågående 
detaljplanerna för ett kraftvärmeverk finns det inga andra 
planer för området. Vid ett nollalternativ kommer värdefulla 
kultur- och naturvärden så som åkermark, åkerholmar och det 
gröna strövområdet inte att påverkas negativt (Täby kommun, 
2005). Vattenrecipienter nedströms kommer vid ett noll-
alternativ troligtvis inte att påverkas i större skala än vad de gör 
idag. Bullernivåer och utsläpp till luft kommer inte att påverka 
miljön negativt vid ett nollalternativ, då både bullernivåer och 
utsläpp till luft ligger inom miljökvalitetsnormernas gräns-
värden. De kommer därmed inte påverka människors hälsa 
negativt (Täby kommun, 2000). 
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8.5.3 Miljöpåverkan 

8.5.3.1 Transporter 

Nuläge 

Lokaliseringsområdet ligger i anslutning till Väg 265 som är en 
vältrafikerad väg med cirka 22000 fordon/dygn (Hjalmarsson, 
2014b). Trafiken till och från den befintliga avfalls-
anläggningen beräknas vara cirka 4000 fordon/dygn och all 
trafik sker genom samma infart, som vissa tider kan vara hårt 
belastad (Hjalmarsson, 2014b). 

Påverkan under byggnadsfas 
Under byggnadsfasen kommer transporterna till och från 
området att öka på grund av mängden material som måste 
transporteras. Den huvudsakliga transporten kommer vara till 
området med material, men beroende på schaktning och 
sprängning kan en del material även behöva transporteras bort 
(Hjalmarsson, 2014b). 

Påverkan under driftfas 
Transporter kommer att krävas för att föra bränsle till verket 
samt för att transportera bort restprodukter så som aska 
(Hjalmarsson, 2014b). Transporter under driftfasen kommer 
främst att ske med lastbil. Lastbilstransporterna kommer att ske 
via Väg 265 och trafikplats Hagbylund för att sedan gå via 
Frestavägen in till SÖRAB:s område. Då vägen till SÖRAB:s 
avfallsanläggning redan nu är hårt belastad kommer en ny 
infartsväg att behöva byggas till verket. Transporterna som 
tillkommer till följd av kraftvärmeverket beräknas uppgå till 
cirka 210 fordon/normaldygn vid fullt utbyggd anläggning 
(Hjalmarsson, 2014b). 

Förutsatt att verksamhetsavfallet som i dagsläget hanteras vid 
SÖRAB:s anläggning i Hagby inte kommer att användas i det 
planerade kraftvärmeverket, beräknas det tillkomma cirka 7800 
tunga transporter per år under etapp 1. Under en fullt utbyggd 
anläggning beräknas det behövas cirka 28600 tunga transporter 
per år för att tillgodose bränslebehovet. Om 100 % av bränsle-
behovet under etapp 1 täcks upp genom bränsle från Hagbys 
avfallsanläggning reduceras den tunga trafiken med cirka 6400 
fordon (Hjalmarson 2014, Bilaga A6).  

För att bedöma transporternas potentiella miljöpåverkan 
beräknades utsläppen för den totala transportsträckan, både till 
och från den planerade anläggningen. Då det för närvarande är 
osäkert varifrån bränsle kommer att köpas (Nilsson, pers. 
komm., 2014-12-03, 2014-12-05; Johansson, pers. komm., 
2014-12-03, 2014-12-05) formulerades fyra inköpsalternativ 
under etapp 1, samt sex alternativ för en fullt utbyggd anlägg-
ning (se Tabell 13). Beräkningarna redovisas i Bilaga 1 
Transport. För att kompensera för energiförluster i fjärrvärme-
ledningar krävs mer bränsle till den planerade anläggningen (se 
8.5.3.11 Resurshushållning och 8.5.3.12 Klimatpåverkan), 
vilket kommer innebära ett ökat transportbehov. Dessa utsläpp 
utgör dock endast en liten andel av de totala transport-
frekvenserna. Vad gäller transportrelaterade koldioxidutsläpp 
diskuteras detta vidare under avsnitt 8.5.3.12 Klimatpåverkan.
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Tabell 13. Beräkningar av de olika transportalternativens utsläpp av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2), partiklar och koldioxid (CO2) till och från 
lokaliseringsalternativet Hagby. Tabellen redovisar utsläppsvärden för förväntade transporter (tur- och retur för vägtransport samt enkel väg för sjötransport) 
för fyra olika inköpsalternativ under etapp 1 och sex olika inköpsalternativ vid fullt utbyggd anläggning. Grundbehov = utsläppsvärden för all transport till och 
från den planerade anläggningen bortsett från bränslebehovet för att kompensera för energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Kompensation = utsläppsvärden för 
transport av bränsle som beräknas behövas för att kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar. Total = summan av grundbehov och kompensation 
(beräkningar enligt Bilaga 1 Transport). 

	   	  
Transport	  

Svaveldioxid	  
(kg/år)	  

Kväveoxider	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

	  

Etapp	  1	  

1a	  	   Grundbehov	   8	  600	   42	  000	   1	  200	   2	  800	   Inget	  samarbete	  med	  SÖRAB.	  Avfall	  kommer	  från	  
ospecificerade	  källor	  var	  av	  80	  %	  transporteras	  med	  
fartyg	  från	  utlandet	  

	  
Kompensation	   400	   1	  900	   60	   120	  

	  
Total	   9	  000	   43	  900	   1	  260	   2	  920	  

1b	   Grundbehov	   2	   4	  200	   50	   1	  300	  
Samma	  antaganden	  som	  för	  1a	  dock	  köps	  allt	  avfall	  
i	  Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  	  

Kompensation	   <	  1	   160	   2	   50	  

	  
Total	   2	   4	  360	   52	   1	  350	  

2	   Grundbehov	   <	  1	   640	   8	   190	  
100	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  	  

Kompensation	   <	  1	   160	   2	   50	  

	  
Total	   <	  1	   800	   10	   240	  

3	   Grundbehov	   <	  1	   850	   10	   250	   75	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  &	  25	  %	  kommer	  ifrån	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt	  

	  
Kompensation	   0	   0	   0	   0	  

	  
Total	   <	  1	   850	   10	   250	  

Fullt	  utbyggd	  
anläggning	  

1a	  	   Grundbehov	   41	  000	   191	  000	   5	  700	   11	  000	   Bränsle	  (avfall	  &	  biobränsle)	  kommer	  från	  
ospecificerade	  källor;	  80	  %	  av	  avfallet	  &	  100	  %	  av	  
biobränslen	  köps	  utomlands	  &	  transporteras	  först	  
med	  fartyg	  	  

	  
Kompensation	   600	   2	  800	   80	   160	  

	  
Total	   41	  600	   193	  800	   5	  780	   11	  160	  

1b	   Grundbehov	   5	   14	  000	   170	   4	  100	  
Samma	  antagande	  som	  för	  1a	  dock	  köps	  allt	  bränsle	  
i	  Sverige	  (ingen	  fartygstransport)	  	  

Kompensation	   <	  1	   180	   2	   50	  

	  
Total	   5	   14	  180	   172	   4	  150	  

2a	   Grundbehov	   32	  00	   150	  000	   4	  500	   8	  800	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  
ha	  samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

	  
Kompensation	   600	   2	  800	   80	   160	  

	  
Total	   32	  600	   152	  800	   4	  580	   8	  960	  

2b	   Grundbehov	   4	   10	  000	   130	   3	  000	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  Resten	  av	  bränslet	  antas	  

	  
Kompensation	   <	  1	   180	   2	   50	  
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Total	   4	   10	  180	   132	   3	  050	   ha	  samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

3a	   Grundbehov	   30	  000	   140	  000	   4	  200	   8	  200	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1a	  

	  
Kompensation	   600	   2	  800	   85	   160	  

	  
Total	   30	  600	   142	  800	   4	  285	   8	  360	  

3b	   Grundbehov	   4	   9	  400	   120	   2	  800	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  %	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  &	  resväg	  som	  i	  alternativ	  1b	  

	  
Kompensation	   <	  1	   180	   2	   50	  

	   	  
Total	   4	   9	  580	   122	   2	  850	  

 

Utsläppen från transporter blir särskild betydande om bränslen 
importeras från utlandet och transporteras både via sjö- och 
vägtransport (Alternativ 1a) (se Tabell 13). Transport via fartyg 
medför höga utsläpp av särskilt svaveldioxid men även 
kvävedioxid. Köps allt bränsle i Sverige blir utsläppet av 
svaveldioxid mer än 99,99 % lägre jämfört med om bränsle 
köps utomlands vid fullt utbyggd anläggning. För kvävedioxid 
är motsvarande utsläpp 93 % lägre. Beräkningar redogör att de 
förväntade transporterna till och från Hagby, under etapp 1, 
kommer att medföra de lägsta utsläppsvärdena från transporter 
om det köps verksamhetsavfall från SÖRAB:s avfalls-
anläggning i Hagby (etapp 1, alternativ 2). Detta både med och 
utan hänsyn till transport av bränsle som behövs för att 
kompensera energiförlusten i fjärvärmeldningarna (se Tabell 
13). Vid fullt utbyggd anläggning medför alternativ 3 de lägsta 
utsläppsvärdena, vilket innebär inköp av verksamhetsavfall 
från SÖRAB:s anläggningar i både Hagby och Löt. Även här 
med eller utan hänsyn till kompensationstransporter av bränsle 
för energiförlusten i fjärrvärmeldningarna (se Tabell 13). I 
förhållande till dagens nivåer bedöms utsläpp från transporter 
på lokal nivå bli små (Hjalmarsson 2014f). Utredningar 
gällande utsläppsnivåer för specifika ämnen är dock 
nödvändiga för att bedöma kumulativa effekter. 

 
8.5.3.2 Luftkvalitet 

Nuläge 
Idag finns inga mätningar för utsläppen från avfalls-
anläggningen i Hagby och det finns inte heller några specifika 
mätningar för Täby kommun. De mätdata som används är 
uträknade utifrån modeller av mätningar från Stockholms län 
(Hjalmarsson, 2014b). Området kring Hagby anses ha god 
luftkvalitet och värdena ligger inom miljökvalitetsnormen 
enligt mätningar gjorda på omkringliggande mätstationer i 
länet (LVF, 2014). 

Påverkan under byggnadsfas 

Största antalet transporter kommer att vara under 
byggnadstiden av kraftvärmeverket vilket kommer resultera i 
ökade luftföroreningar. Byggnadsfasen kommer även att 
resultera i en ökad halt av damm och partiklar i luften, något 
som kommer att minska under driftfasen (Hjalmarsson, 2014b). 
Det är dock svårt att förutse framtida halter då det saknas 
beräkningar.  
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Påverkan under driftfas 
För att bedöma och beräkna utsläppen från verket under 
driftfas har en analys av utsläppen gjorts (Lövenheim, 2013). 
Analysen bygger på en spridningsmodell som bygger på flera 
olika omkringliggande mätstationer samt en given mängd 
utsläpp från den fullt utbyggda anläggningen. Utsläppen är 
både från själva kraftvärmeverket men också från transporter 
som går till och från verket. De luftföroreningar som tagits med 
i beräkningarna för analysen är kvävedioxid (NO2) och 
svaveldioxid (SO2) samt partiklar (PM10 och PM2,5). Det har 
även utförts en kompletterande analys av halterna av metall-
erna arsenik, nickel, kadmium och bly (Lövenheim, 2013).  

Analysen visar att miljökvalitetsnormer inte kommer att 
överskridas vad gäller metaller, NO2, SO2 samt PM10 och 
PM2,5 (Lövenheim, 2013).  

8.5.3.3 Ytvatten och grundvatten 

Nuläge 

Området kring Hagby är en del av Oxundaåns avrinnings-
område (Länsstyrelsen Stockholm, 2013b). I och med områdets 
tidigare omläggning av vattenflöden är den tänkta lokali-
seringen relativt avskärmad mot kringliggande vattendrag. 
Anlagda diken och avskärmningar leds till Hagbyån, en å med 
inlopp från Vallentunasjön och mynning i sjön Norrviken via 
Sköldnora Kvarn (Täby Kommun, 2012) (se Figur 33). Av 
dessa är samtliga vattendrag övergödda (Ekologigruppen & 
Naturvatten, 2011; Täby Kommun, 2014). I nuläget klassas 
Vallentunasjön, som ligger närmast lokaliseringsområdet, ha en 
dålig ekologisk status och är den sjö med sämst ekologisk 
status i kommunen. 

 

Figur 33. Avrinningsområdet som kan beröras av ett kraftvärmeverk i 
Hagby. Vattendelaren markerar avrinningsområdet. 

I nära anslutning finns en reningsdamm, uppförd av 
Trafikverket i samband med byggandet av Norrortsleden, som 
även den leds till Hagbyån (Hjalmarsson, 2014c). SÖRAB 
leder emellertid inget förorenat vatten till ån. Istället pumpas 
processvatten och lakvatten från den nedlagda deponin, 
antingen till Käppala reningsverk eller via kommunens 
dagvattensystem till Stora Värtan, Östersjön (Täby Kommun, 
2013). Enligt VISS (2009) bedöms Stora Värtan ha en måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Om 
kvicksilver exkluderas bedöms dock den kemiska statusen vara 
god. Andra ytvatten i området är Fjäturen och Kärringsjön. 
Dessa ligger dock över en km från den tänkta lokaliseringen 
utan några direkta vattenförbindelser (Länsstyrelserna, 2014b).  
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Vad gäller grundvatten tyder tidigare mätningar på att två 
grundvattenakviferer finns i det planerade området, den ena 
relativt ytligt (mellan en till två m under markytan) och den 
andra något djupare (mellan fem till tio m under markytan) 
(Hjalmarsson, 2014c). Vidare har undersökningar konstaterat 
en speciell förorening i grundvattnet. Denna bedöms dock inte 
innebära någon risk för människors hälsa eller för miljön 
(Jönsson et.al., 2014; Hjalmarsson, 2014c). I det planerade 
lokaliseringsområdet finns även ett antal energi- och vatten-
brunnar värda att beakta (Jönsson et.al., 2014).  

Påverkan under byggnadsfas 

Under kraftvärmeverkets byggskede kan sprängarbeten 
generera kvävehaltiga sprängrester som tillförs avrinnings-
området. Vidare kan andra arbeten såsom länshållning av 
schakt komma att påverka områdets grundvattennivåer samt ett 
antal energi- och vattenbrunnar (Jönsson et.al., 2014). Även 
spill av bränsle och kemikalier, både från fordon och maskiner, 
kan potentiellt påverka både yt- och grundvattnet i området.  

Påverkan under driftfas 
Enligt Hjalmarsson (2014c) beskrivs det planerade kraftvärme-
verkets renade process- och avloppsvatten direktledas via 
kommunens dagvattennät till Stora Värtan. Därmed skulle 
sannolikt ingen eller mycket liten påverkan ske på avrinnings-
området. Möjligheten att uppnå god ekologisk status för 
Vallentunasjön kan dock komma att försämras då den har så 
pass dålig ekologisk status i dagsläget. Verksamhetens utsläpp 
av kvicksilver och kväve (Hjalmarsson, 2014c) skulle kunna 
resultera i en ökad belastning på Stora Värtan. Däremot 
bedömer SWECO (2009b) att utsläppen understiger de före-
slagna riktvärdena för föroreningshalter. Det innebär att de 
ökade utsläppen kan ses som litet i förhållande till den totala 

belastningen. Kvävetillskottet är även av marginell betydelse i 
och med att Stora Värtan är fosforbegränsad (SWECO, 2014b). 
Vad gäller grundvatten bedöms påverkan vara marginell. Dock 
kan nytillkomna, hårda ytor komma att minska infiltrationen 
och öka ytavrinningen (Hjalmarsson, 2014c).  

8.5.3.4 Buller och vibrationer 

Nuläge 
Bebyggelsen i omgivningarna består i huvudsak av permanent-
bostäder och det finns inga planlagda områden för fritids-
bebyggelse (Sundgren, 2014). Den allmänna vägtrafiken, 
främst Väg 265, ger upphov till buller som vid viss bebyggelse 
överskrider de riktvärden som finns vid nybyggnation av 
bostäder (Sundgren, 2014). Andra anläggningar som påverkar 
ljudbilden i landskapet är bland annat SÖRAB:s avfalls- och 
kompostanläggningar. 

Påverkan under byggnadsfas 
Under kraftvärmeverkets byggnadsfas kan högre bullervärden 
förekomma temporärt i samband med aktiviteter som schakt-
ning, bygg- och montagearbeten.  

Påverkan under driftfas 
Möjliga källor till buller under driftfasen är bland annat 
transporter, bränslehantering, krossanläggning för biobränslen, 
fläktar, pumpar samt kylaggregat (Sundgren, 2014). 
Bullernivåberäkningar har gjorts utifrån antagandet att allt 
materiel som behövs för driften av kraftvärmeverket levereras 
med lastbil (Sundgren, 2014). Driften av kraftvärmeverket 
beräknas öka antalet transporter till och från lokaliserings-
området med cirka 210 fordon/normaldygn (Hjalmarsson, 
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2014b), varav ungefär hälften kommer att utgöras av bränsle- 
och asktransporter (Sundgren, 2014). 

Ljudeffektnivåer invid kraftvärmeverket kan nå 85-103 dBA. 
Motsvarande ljudeffektnivåer invid SÖRAB:s kompost-
hanteringsyta kan nå 99-118 dBA (Sundgren, 2014). En del 
bränsleleveranser kan ge upphov till momentana ljudnivåer om 
cirka 60 dBA vid de närmaste bostäderna. Under perioder av 
värmeöverskott kommer kylaggregaten att vara i drift dygnet 
runt, vilket kan bidra till ljudeffekten. På SÖRAB:s nya 
kompostanläggning kan det vid materialhantering nattetid 
finnas en risk att den momentana ljudnivån vid närmaste 
bostäder överskrider 55 dBA (Sundgren, 2014). 

Det ökade antalet transporter resulterar i att antalet tillfällen 
med maximala ljudnivåer kommer att öka (Sundgren, 2014). 
Antalet transporter är dock få i jämförelse med den allmänna 
trafikbelastningen på Väg 265. Ljudet från vägtrafiken bedöms 
maskera eventuellt buller från kraftvärmeverket under större 
delen av dygnet, nattetid kan dock buller från utvecklings-
området komma att vara mer framträdande (Sundgren, 2014). 
Det finns även risk för kumulativa bullereffekter under drift-
fasen. Buller från kraftvärmeverket, SÖRAB:s anläggningar 
samt vägtrafiken kan antingen förstärka eller maskera varandra 
beroende på styrkan och typen av buller från de olika 
ljudkällorna (Wallentinus et.al., 2007). För den samlade ljud-
bilden bör bidragen från kraftvärmeverket samt SÖRAB:s 
verksamheter inte underskattas, därför bör de skadeföre-
byggande åtgärderna anpassas efter den totala bullernivån och 
inte bara utformas efter enskilda ljudkällor. 

8.5.3.5 Människors hälsa 

Nuläge 

Området kring Hagby har i dagsläget god luftkvalitet och 
luftföroreningar utgör inte någon hälsorisk (LVF, 2014). 
SÖRAB:s befintliga avfallanläggning medför dock risk för 
störande lukt (Hjalmarsson, 2014b). Viss förorening har 
konstaterats i grundvattenakviferer i området men det bedöms 
inte innebära någon risk för människors hälsa eller för miljön 
(Jönsson et.al., 2014; Hjalmarsson, 2014c). Risk för olyckor 
och brandutveckling, vilket skulle kunna påverka människors 
hälsa förekommer vid avfallsanläggningen (Johansson, 2014). 
Genom befintliga rutiner har riskerna dock minimerats genom 
åren. För ett fåtal bostäder i området kan bullernivåer i nuläget 
riskera att överskrida riktvärden och därigenom påverka 
människors hälsa (Sundgren, 2014).  

Påverkan under byggnadsfas 

Efterföljs riktvärden för buller vid byggnation bedöms den 
temporära bullerökningen bli obetydlig (Sundgren, 2014). Viss 
ökning av luftutsläpp från fordon samt damm förväntas under 
byggnadsfasen, men konsekvenserna bedöms vara obetydliga 
ur hälsoperspektiv (Hjalmarsson, 2014b). Därtill kan även spill 
av bränsle och kemikalier potentiellt påverka både yt- och 
grundvattnet i området under byggnadstiden (Jönsson et.al., 
2014). Påverkan bedöms dock bli marginell. 

  



Hagby 

109 

Påverkan under driftfas 
Kraftvärmeverket kommer inte riskera att miljökvalitetsnormer 
gällande luftutsläpp överskrids under drift (Lövenheim, 2013). 
Påverkan på människors hälsa genom luftutsläpp bedöms 
därför vara obetydlig. Lukt kan uppkomma vid lagring, denna 
lagring finns dock redan idag på Hagbys anläggning och ingen 
ökning av luktproblem bedöms uppkomma (Hjalmarsson, 
2014b). Genom verksamhetens planerade rening av process- 
och dagvatten ska eventuella föroreningsbelastningar 
understiga de föreslagna riktvärdena (SWECO, 2009b; 
SWECO, 2014b; Hjalmarsson, 2014c). Verksamheten bedöms 
därför inte heller medföra negativa konsekvenser för 
människors hälsa genom påverkan på vattenresurserna i om-
rådet.  

Under nattdrift kan buller och andra störande ljud från 
lokaliseringsområdet kumulativt komma att medföra märkbara 
konsekvenser på människors hälsa, då den maskerande effekten 
uteblir (Sundgren, 2014). Trots att påverkan bedöms utebli för 
flertalet aspekter anses en etablering i helhet medföra märkbara 
negativa konsekvenser för människors hälsa, främst genom den 
bullerökning som kraftvärmeverket skulle medföra. 

8.5.3.6 Kulturmiljö och fornlämningar 

Nuläge 

Lokaliseringsområdet ligger inom ett riksintresse för kultur-
miljö, Skålhamravägen (Alton et.al., 2013) (se Figur 34). 
Området är Sveriges runstenstätaste bygd och är lättillgänglig 
för allmänheten. Området är känt för sina fornlämningar som 
innefattar bland annat en stormannabygd från Järnåldern, 
medeltida sockenbildning och lämningar från yngre järnåldern 

samt forntida vägsystem (Alton et.al., 2013). Riksintresse-
området präglas av den 2500 år långa historiska utvecklingen 
och är bundet till det geografiska området. Lokaliserings-
området gränsar i öster till området ”Runriket” som innefattar 
nio välbesökta platser med runstenslämningar (Hjalmarsson, 
2014b). Det finns även fornlämningar i områdets södra del på 
en ekholme där en härd, stensträng och stenröjd yta är belägen. 
Fornlämningarnas tillhörande skyddsområden har också lag-
skydd. Området är även del av ett biologiskt kulturarv som 
innefattar ekmiljöer, ängs- och hagmark.  

 

Figur 34. Kulturmiljöer och fornlämningar i området kring Hagby. 

Påverkan under byggnadsfas 

Under byggnadsfasen kommer bland annat sprängnings- och 
schaktningsarbete utföras vilket kommer resultera i bortförande 
av en del värdefulla fornlämningar av riksintresse 
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(Hjalmarsson, 2014b). Även luftkvaliteten kan påverkas 
negativt på grund av damm och utsläpp från arbetsfordon, 
vilket kan komma att påverka kulturmiljöupplevelsen negativt i 
omkringliggande områden. En tillbyggnation av den fullt 
utbyggda anläggningen kommer inte att placeras inom området 
med riksintresse och påverkar därmed inte kulturmiljön 
ytterligare. 

Påverkan under driftfas 
Både upplevelsevärden och bruksvärden bedöms vara stora och 
kommer att påverkas negativt vid ett färdigställt kraftvärme-
verk. Historisk åkermark kommer inte att kunna hävdas, och 
samband samt strukturer i kulturområdet kommer förloras. 
Planen är utformad så att de fasta fornlämningarna ska kunna 
bevaras intakta och så att hela den betydande ekholmen ska 
kunna sparas. En ytterligare utredning krävs för att kunna 
bestämma omfattningen av fornlämningarnas skydd. Inga 
kunskapsvärden för kulturlandskapet bedöms påverkas. Enligt 
kulturmiljöanalysen som genomförts av SWECO kommer 
kulturmiljön att påverkas avsevärt negativt över ett stort geo-
grafiskt område (Hjalmarsson, 2014b). 

8.5.3.7 Landskapsbild 

Nuläge 
Området ligger inom Rösjökilen som är en av Stockholms 
gröna kilar. Landskapsbilden karaktäriseras av öppet 
jordbrukslandskap med utspridda byggnader, småskaligt land-
skap med ålderdomlig karaktär, ekrik skogsmark, skogsbryn 
och åkerholmar samt gamla slingrande vägar. Direkt omkring 
detaljplaneområdet förekommer även negativa inslag såsom 
Väg 265, en avfallsanläggning och en deponi.  

Arrangemang för att dölja byggnader med hjälp av träd-
plantering är redan etablerat i området. Det förekommer 
relativt stora byggnader i närheten (till exempel jordbruks-
byggnader och avfallsanläggningen) där karaktärstypisk vege-
tation har planterats för att minska den visuella påverkan. 
Området gränsar till en viktig utsiktspunkt med vyer över ett 
öppet landskap på över sex ha. 

Påverkan byggnadsfas 
Påverkan på landskapsbilden under byggnadsfasen bedöms i 
helhet inte bli betydande, men kommer i den absoluta närheten 
att ha större betydelse då rivnings- och schaktmaskiner 
kommer att förekomma på platsen. Påverkan blir mer fram-
trädande under byggnadsfasen och början på driftfasen 
eftersom planerad omgivande vegetation vid den tidpunkten 
inte hunnit växa upp (SWECO, 2013). 

Påverkan driftfas 

Tre km från detaljplaneområdet bedöms den visuella påverkan 
från kraftvärmeverket att vara låg till obetydande (SWECO, 
2013). Anläggningen bedöms kunna skymtas och påverka 
besökares natur- och kulturupplevelse i delar av riks-
intresseområdet Skålhamravägen. För riksintresset Täby präst-
gårdsmark bedöms anläggningen ge mindre visuell påverkan. 
Från omkringliggande riksintressen för naturvård bedöms 
anläggningen kunna skymtas vintertid men bedöms inte 
medföra betydande påverkan (SWECO, 2013). 

För några utsiktspunkter i nära anslutning till lokaliserings-
området bedöms den visuella påverkan dock bli hög (SWECO, 
2013). Med utsikt från Frestavägen bedöms kraftvärmeverket 
bli ett dominerande inslag med hög inverkan på 
landskapsbilden (se Figur 35). Från Hagby ridskola bedöms en 
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eventuell etablering påverka den övergripande landskaps-
karaktären och ge hög negativ påverkan. För Skålhamravägen 
och Ekoparken bedöms landskapsbilden påverkas negativt i 
måttlig till hög omfattning (SWECO, 2013). 

 

Figur 35. Modell av kraftvärmeverket i landskapet. Vy från sydväst med 
Norrortsleden centralt i bilden samt Hagby avfallsanläggning synlig till 
vänster i bilden. 

8.5.3.8 Naturmiljö och friluftsliv 

Nuläge 
Lokaliseringsområdet består idag delvis av åkermark. I 
närheten finns även betesmark med en del mycket artrika ängar 
i nära anslutning till vatten, då särskilt Vallentunasjön (Täby 
kommun, 2010). Det finns ett samverkansprojekt för att bevara 
de värdefulla ekmiljöerna i Täby, vilka finns i anslutning till 
skogsbryn och åkerholmar. Täby kommun har en förhållande-
vis liten andel lövträd, men just i Hagbyområdet finns en del 
ädellövskog. Ekmiljöerna är viktiga för spridning av de 
rödlistade arter som är kopplade till ekar och andra grova 
lövträd. Dessa ljuskrävande miljöer har dock på senare tid 
blivit överskuggade av andra träd (Täby kommun, 2010). 

Nära lokaliseringsområdet ligger två Natura 2000-områden, 
Käringsjön-Mörtsjön som är beläget 1,2 km åt sydväst och 
Prästgården-Skogsberg som ligger tre km österut. De 
värdefulla biotoper som finns i dessa områden är framförallt 
sjöar och våtmarker med torvbotten, men även sumpskog och 
sandiga moränmarker (Hjalmarsson, 2014b). 

Lokaliseringsområdet ligger i en av Stockholmsregionens 
gröna kilar, Rösjökilen (Täby kommun, 2010). Kilarna är 
viktiga för att bevara den regionala grönstrukturen. Rösjökilen 
sträcker sig runt sjön Fysingen och innefattar även området ned 
mellan Norrviken och Vallentunasjön, Rösjöbadet och 
Ekebysjön. Vallentunasjön är en stor bad- och fiskesjö som de 
senaste åren har haft stora problem med övergödning. 
Rösjökilen avgränsas i söder av E18. Det friluftsliv som finns i 
närområdet sker främst i samband med kulturvandringar (Täby 
kommun, 2010). 

Påverkan under byggnadsfas 
Vid en byggnation kan en del förorenat vatten och spräng-
medelsrester i form av kväve läcka ut, vilket kan komma att 
påverka den redan känsliga Vallentunasjön och de andra 
sjöarna inom Rösjökilen. Sprängning, schaktning och byggna-
tion kommer att påverka åkermarken och ekmiljöerna som i sin 
tur påverkar naturvärdesupplevelsen då det framförallt ger upp-
hov till buller- och luftkvalitetsstörningar. 

Påverkan under driftfas 
Under driftfasen kan ekosystemen runt sjöar och vattendrag 
samt Natura 2000-områden komma att belastas av föro-
reningar. Risken för detta bedöms dock vara liten.  
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Påverkan på de gröna kilarna kommer vara betydande då 
konnektiviteten mellan kilarna redan är reducerad genom E18 
som delar upp områdena. De gröna kilarna kommer få en ökad 
fragmentering och ytan för Rösjökilen minskas. Ekmiljöer 
kommer delvis bli förstörda vilket innebär minskad biotop för 
rödlistade arter i området. Även åkerholmarna kommer att 
påverkas. De skyddas av det generella biotopskyddet enligt 
MB 7 kap 11§ (1998:808), och behöver därför dispensprövas 
vid förändrad användning av åkermarken. Naturupplevelsen 
kommer därmed att få ett minskat värde i området.  

Sammanfattningsvis kan den totala påverkan på naturvärdena 
komma att bli mycket stor på grund av att lokaliseringsområdet 
ligger i en grön kil, åkerholmar med särskilt skydd och en 
biotop med rödlistade arter påverkas samt att området ligger 
nära två Natura 2000-områden och värdefulla vattenmiljöer. 

8.5.3.9 Riksintressen 

Nuläge 

Inom en radie av tre km från lokaliseringsområdet förekommer 
två riksintressen för kulturmiljö, Skålhamravägen och Täby 
prästgårdsmark (Alton et.al, 2013). Dessa innefattar bland 
annat värden i form av omväxlande odlingslandskap, äldre väg-
sträckningar, runstenar, stensträngssystem och gravfält i anslut-
ning till byar och gårdar. Delar av dessa riksintressen utnyttjas 
redan idag för olika slags verksamheter (Hjalmarsson, 2014c). 

Täby Prästgård - Skogsberga, beläget tre km öster om 
lokaliseringsområdet, är både ett Natura 2000-område och ett 
område av riksintresse för naturvård (Hjalmarsson, 2014c). 
Täby Prästgård – Skogsberga utgör i dagsläget ett av de största 
områdena med värdefull naturbetesmark i regionen (Alton 

et.al, 2013). Området överlappas av riksintresset för 
kulturmiljövård, Täby prästgårdsmark (Länsstyrelserna, 
2014b). 

Påverkan byggnadsfas 
Omfattningen av rördragning för anslutning till värme-
distributionsnätverket är ännu inte fastställd (Alton et.al, 2013). 
Åtgärder bör tas för att minimera påverkan på närliggande riks-
intressen. 

Påverkan driftfas 
En lokalisering till Hagby bedöms medföra negativ påverkan 
på upplevelse- och bruksvärden för riksintresset för kulturmiljö 
(Alton et.al., 2013). Etableringen bedöms resultera i att 
kärnvärden för kulturmiljön skadas och att viktiga samband 
och strukturer går förlorade, genom förlust av inägomark, åker- 
och ängsmark samt påverkan på förhistoriska och historiska 
vägar, hålvägar och runstenar. Borttagandet av ekar inom 
Hagby bedöms addera till den negativa påverkan på kultur-
miljöintresset (Alton et.al., 2013). 

Vid tidpunkten för etableringen av SÖRAB:s avfallsanläggning 
ansågs dess intrång i riksintresset så litet att det kunde bedömas 
som obetydligt (Alton et.al., 2013). Att verksamheter redan 
förekommer i området bör inte motivera utökade intrång i riks-
intresset då ytterligare etablering inom området kan anses 
utgöra en gradvis fragmentering av kulturmiljön. 

Anläggningen bedöms inte medföra några direkta effekter på 
riksintresset för naturmiljövård (Alton et al, 2013). Eftersom 
avståndet till den planerade anläggningen är så pass stort 
bedöms den förändrade landskapsbilden inte bidra till negativ 
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påverkan. Osäkerhet råder dock om huruvida ljusföroreningar 
och aktivitet vid anläggningen kan ge indirekta effekter på 
flyttfåglar, vilket bör utredas vid en eventuell etablering (Alton 
et.al., 2013). 

8.5.3.10 Miljörisker 

Nuläge 

De miljörisker som identifierats i Hagby-området finns inom 
verksamheten på SÖRAB:s avfallsanläggning. På anläggningen 
finns det risk för personolyckor och brandutveckling vid 
lagring av avfall, men genom befintliga rutiner har risker 
minimerats genom åren (Johansson, 2014). 

Påverkan under byggfas 
Vid byggande av kraftvärmeverket kommer troligen spräng-
ning och schaktning att förekomma, vilket kan innebära risker 
för miljön i omgivningen. Gällande riktlinjer bör följas för att 
minimera dessa risker (Massarsch et.al., 2008).  

Påverkan under driftfas 
En riskbedömning av kraftvärmeverket i Hagby har genomförts 
av konsultföretaget ÅF (Lackman, 2014). Utifrån ÅF:s 
utredning bedöms säkerhetsnivåerna för kraftvärmeverket vara 
acceptabla. Några av de potentiella miljöriskerna är spill av 
ammoniak under lagring eller vid lossning av tankbil. Eftersom 
kraftvärmeverket kommer att ligga intill avfallsanläggningen 
bör utrymningsvägar i flera riktningar ingå i planeringen för att 
personal snabbt ska kunna utrymma området vid spill av 
ammoniak. Dessutom finns det risk för spridning av brandrök 
vid brand i bränslestackarna. Eftersom de närmsta intressent-
erna bor 500 m från det planerade verket bedöms effekterna 

vara övergående (Lackman, 2014). Den sammanlagda 
bedömningen av miljörisker för ett kraftvärmeverk i Hagby är 
att verket ger små konsekvenser. 

8.5.3.11 Resurshushållning 

Nuläge 
Utöver den mark där SÖRAB bedriver sin verksamhet utgörs 
den tänkta marken av åkermark med åkerholmar som anses 
vara av natur- och kulturvärde (Urban, 2000). Värdefull ekskog 
ligger i angränsande skogspartier.  

Påverkan under byggnadsfas 
Den del av SÖRAB:s deponiverksamhet som ligger på den 
tänkta markytan kommer att behöva flyttas, vilket medför att 
ytterligare hektar av åkermark kommer att behöva tas i 
anspråk. Anläggandet av kraftvärmeverket kommer att öka 
trycket på vattenkonsumtionen samt vatten- och avlopps-
reningsverk. Nya ledningar kommer att behöva byggas för att 
sammankoppla med befintliga fjärrvärme-, el- och vatten-
försörjningsnät. Därmed relaterade markarbeten behandlas inte 
i den här rapporten. 

Påverkan under driftfas 
Under driftfasen kommer resursanvändningen att inbegripa 
förbränning av avfall, olja samt biobränsle (se 5 Beskrivning av 
den planerade verksamheten). Lokaliseringen medför energi-
förluster i fjärrvärmeledningarna vilket beror på lokalens läge i 
förhållande till befintligt fjärrvärmenät. Denna förlust yttrar sig 
genom elförbrukning för pumpning av fjärrvärme samt energi-
förluster i fjärrvärmeledningarna (Hjalmarsson, 2014a).  
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För Hagby är elförbrukning för pumpning av fjärrvärme 6,5 
GWh el/år (Hjalmarsson, 2014a). Detta motsvara cirka 8 % av 
den planerade energiproduktionen för etapp 1 samt cirka 2 % 
när anläggningen är fullt utbyggd. Denna elförbrukning 
planeras inte att kompenseras genom ökad energiproduktion 
(Nilsson, pers. komm., 2014-12-05) och kan därmed räknas 
som en minskning av nettoelproduktionen av verket. Energi-
förlusten i fjärrvärmeledningarna beräknas utgöra 15,0 GWh 
fjärrvärme/år (Hjalmarsson, 2014a) och kommer att 
kompenseras genom ökad energiproduktion (Nilsson, pers. 
komm., 2014-12-05).  För att producera motsvarande fjärr-
värme beräknas följande behöva brännas per år; cirka 4500 ton 
sorterat avfall under etapp 1, samt cirka 1800 ton sorterat avfall 
och cirka 4100 ton biobränsle när anläggningen är fullt 
utbyggd (se Bilaga 4 Resurshushållning). Detta motsvarar en 
årlig transport av bränsle om cirka 150 lastbilar under etapp 1 
och cirka 195 lastbilar när anläggningen är fullt utbyggd (se 
Bilaga 1 Transport). Anläggningen kommer även att kräva en 
ökad vattenkonsumtion med ökat tryck på framförallt avsedda 
vattenreningsverk men även i viss mån för avloppsreningsverk. 

8.5.3.12 Klimatpåverkan 

Nuläge 

Det CO2-utsläpp som finns idag sker vid brukning av åker-
marken i området. Det finns dock inga uppmätta värden av 
dessa. 

Påverkan under byggfas 
Etableringsfasen av ett kraftvärmeverk medför omfattande 
transporter och materialförbrukning vilket innebär ökade CO2-
utsläpp för området. Dock finns inga schablonvärden för CO2-

utsläpp associerade med en potentiell etablering (Nilsson, pers. 
komm., 2014-12-02) varför klimatpåverkan för byggnadsfasen 
inte kan redogöras för inom ramen för denna miljöbedömning. 

Påverkan under driftfas 
Den planerade kraftvärmeanläggningen beräknas producera 
33880 ton CO2/år under etapp 1 och 43380 ton CO2/år när 
anläggningen är fullt utbyggd (Hjalmarsson, 2014f). Dessa 
utsläpp avser enbart förbränningen i kraftvärmeverket, står för 
de största CO2-utsläppen för kraftvärmeproduktion samt 
påverkas inte av kraftvärmeverkets lokalisering. Övriga CO2-
utsläpp är beroende av kraftvärmeverkets lokalisering och 
genereras av transporter av bränsle samt energiförbrukning och 
energiförluster i fjärrvärmenätet. CO2-utsläpp från transporter 
beror på varifrån bränsle köps in. Vidare genereras CO2-
utsläpp även av elkonsumtion för pumpning av fjärrvärme samt 
av den förbränning som krävs för att kompensera värme-
förluster i fjärrvärmenätet. Dessa beror båda på lokaliserings-
alternativets relativa läge till befintliga anslutningar. 

En serie inköpsalternativ baserade på olika ursprung för bränsle 
har skapats för etapp 1 och för den fullt utbyggda 
anläggningen. De olika alternativen skiljer sig något gällande 
CO2-utsläpp för de olika lokaliseringsalternativen (se Tabell 
13). Dock finns stora skillnader i CO2-utsläpp beroende på om 
bränsle köps in från utlandet, från andra delar i Sverige eller 
lokalt, såsom från SÖRAB:s anläggningar i Hagby och Löt (se 
Figur 36 för etapp 1 och Figur 37 för fullt utbyggd anläggning). 
Både energibehovet för pumpning av fjärrvärme samt värme-
förluster i fjärrvärmenätet skiljer sig åt beroende på lokali-
seringsalternativ och detta genererar olika CO2-utsläpp för 
beräkningar se Bilaga 4 Resurshushållning). 
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Figur 36. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för etapp 1 där både utsläpp för 
pumpning och värmeförluster samt transporter till och från Hagby 
inbegrips. 

 

 

Figur 37. CO2-utsläpp (tusen ton/år) för etapp 1 där både utsläpp för 
pumpning och värmeförluster samt transporter till och från Hagby 
inbegrips. 
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Om bränsle köps in från Sverige och särskilt från SÖRAB:s 
anläggningar i Hagby och Löt under etapp 1 får inte transporter 
stor påverkan genom CO2-utsläpp. De största CO2-utsläppen 
kommer istället att genereras av pumpning av fjärrvärme samt 
värmeförluster i fjärrvärmenätet (Figur 36). Köps bränsle 
istället in från utlandet kommer transporter ha en större 
påverkan i relation till utsläppen genererade av elförbrukning 
för pumpning av fjärrvärme, samt värmeförluster i fjärrvärme-
nätet. 

För den fullt utbyggda anläggningen krävs större kvantiteter 
bränsle och därmed fler transporter. CO2-utsläpp genererade av 
transporter kommer därmed att få en större påverkan på de 
totala utsläppen för den fullt utbyggda anläggningen än för 
etapp 1 (Figur 37). Dock minskar CO2-utsläppen från för-
bränning per GWh/år relativt sett jämfört med etapp 1, då även 
biobränsle används vilket genererar mindre utsläpp än vid 
avfallsförbränning.  

8.5.4 Skadeförebyggande åtgärder 

De beskriva skadeförebyggande åtgärderna för kraftvärme-
verket (se 5.4 Skadeförebyggande åtgärder) gäller även för 
lokaliseringen i Hagby. Förebyggande åtgärder innefattar även 
skapande av skogspartier, plantering av skymmande trädridåer 
samt utnyttjande av befintliga landformer och vegetation. 
Plantering av skymmande träd används redan som åtgärd i 
området. Dock kan plantering av träd innebära negativa 
effekter för ekmiljöerna genom fortsatt minskning av ljus-
tillgång (SWECO, 2013). För att minimera påverkan på 
kulturmiljön vid en eventuell etablering bör kraftvärmeverket 
placeras så att påverkan eller borttagande av objekt av intresse 
för kulturmiljön undviks.  

För att minska bullernivåer kan bränsleupplag avskärma en del 
buller. Planering av logistiken samt utformningen av 
verksamhetsområdet är även viktigt för att minska buller-
nivåerna (Hjalmarsson, 2014c). 

Lukt från anläggningen kommer att minimeras genom sluten 
hantering av avfall och genom att hushållsavfall inte används 
(Hjalmarsson, 2014c). 

8.5.5 Överensstämmelse med lokala miljömål 

Täby kommun har satt upp fyra lokala miljömål (Täby 
kommun, 2010) (se 5.2.5 Lokala miljömål: Hagby).  

Det första inriktningsmålet är Begränsad klimatpåverkan. 
Ökad resurshållning och övergång till förnyelsebara bränslen 
samt minskning av växthusgasutsläpp ska främjas. Att satsa på 
utbyggnad av fjärrvärme och utfasning av fossilt bränsle i 
kommunala verksamheter kan vara en åtgärd för att uppnå 
detta mål (Täby kommun, 2010). 

God vattenmiljö är det andra inriktningsmålet. För att nå målet 
ska belastningen av föroreningar på samtliga hydrologiska 
områden minska. En byggnation av kraftvärmeverk kommer att 
både öka utsläpp av kväve och kvicksilver. Det skulle kunna 
påverka möjligheten att uppnå god ekologisk status för vissa 
sjöar, hav och vattendrag. Grundvattnets kvalitet får inte heller 
påverkas negativt av mänsklig aktivitet.  

Byggnationen kan komma att leda till ytterligare förorening av 
grundvattnet i området. Även grundvattennivån kan komma att 
påverkas. Därmed motverkar detta målet om att grundvatten 
inte ska påverkas av mänsklig aktivitet (Täby kommun, 2010). 
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Halva Täby grönt är det tredje inriktningsmålet, där naturen 
ska förvaltas så att rekreations- och kulturhistoriska värden och 
biologisk mångfald ska gynnas (Täby kommun, 2005). Många 
aspekter kommer att påverkas negativt vid det planerade 
bygget, vilket därmed motverkar målet. En åtgärd som planeras 
är att inrätta ett naturreservat vid Skålhamra kvighage samt 
utreda om Käringsjö-Mörtsjöområdet ska inrättas som 
naturreservat. Kulturvärden ska bevaras och kulturhistoriska 
värden såsom alléer, fornminnen, åkerholmar och torp ska 
vårdas. Dock missgynnas fornminnen och åkerholmar genom 
borttagning och ändrad markanvändning vid en etablering av 
ett kraftvärmeverk i Hagby vilket påverkar möjligheterna att 
uppnå även detta mål. Det kan även tilläggas att Hagbyområdet 
är utpekat som prioriterat restaureringsområde av artrika 
gräsmarker enligt den kommunala grönplanen (Täby kommun, 
2010).  

God bebyggd miljö är det fjärde inriktningsmålet som ska 
innebära en god och hälsosam miljö, samt utveckling och 
tillvaratagande av natur- och kulturvärden. Planeringen ska då 
bygga på en långsiktigt god resurshållning av bland annat 
vatten och mark med fokus på avfall, återvinning och 
återanvändning. Åtgärder för att uppnå detta är att lägga stor 
vikt vid utformning av bebyggelse, värna om de bullerstörda 
naturområdena och ha årlig uppföljning av avfallsplanens mål 
(Täby kommun, 2010). Det är osäkert hur detta mål kommer att 
påverkas då både positiva och negativa effekter kan tänkas 
uppkomma.  

8.5.6 Samlad bedömning av lokaliseringen 

I Tabell 14 presenteras den samlade bedömningen för Hagby. 
Området är reserverat för en potentiell fjärrvärmeanläggning i 

gällande översiktsplan. Det nollalternativ som används i 
bedömningen utgår dock från att den nuvarande mark-
användningen fortsätter.  

Transporterna beräknas öka med cirka 200 fordon till 
anläggningen per dygn i förhållande till nollalternativet. En ny 
infartsväg kommer behöva byggas och det är framförallt 
transporten av bränsle som kommer att leda till de största 
utsläppen, särskilt vid inköp från utlandet. Då området redan 
har en hög andel transporter i jämförelse med den uppskattade 
ökningen från planförslaget, bedöms planförslaget medföra 
obetydliga negativa konsekvenser. 

Luftkvaliteten bedöms idag vara god. Transportökningen 
kommer leda till ökade fordonsutsläpp och damning, 
framförallt under byggnadsfas. Efter färdigställande kommer 
dessa utsläpp att minska, dock kommer själva anläggningens 
utsläpp att öka under denna fas. Enligt beräkningar kommer de 
totala utsläppen ligga under miljökvalitetsnormerna med god 
marginal. Därför bedöms kraftvärmeverket medföra små 
negativa konsekvenser för luftkvaliteten. För nollalternativet 
bedöms konsekvenserna vara obetydliga då det redan finns 
verksamhet som bidrar till försämrad luftkvalitet. 

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för 
yt- och grundvattnet. Verksamhetens process- och dagvatten 
beskrivs bli renat innan det släpps ut varpå utsläppsmängderna 
understiger de föreslagna riktvärdena. Dock kan även små 
kvicksilvermängder vara av betydelse i och med Stora Värtans 
redan överstigna värden.  Området är relativt avskärmat mot 
kringliggande vattendrag men kan via diken möjligtvis komma 
att påverka Hagbyån. För grundvattnet bedöms påverkan vara 
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marginell. Inga eller obetydliga konsekvenser bedöms för noll-
alternativet.  

De förhöjda bullernivåer som kan uppkomma bedöms inne-
bära märkbart negativa konsekvenser. För nollalternativet 
bedöms ökad bullerpåverkan bli marginell och konsekvenserna 
bedöms därför som obetydliga. 

Bullerpåverkan bedöms även ge märkbara konsekvenser för 
människors hälsa. Övriga hälsokonsekvenser bedöms som 
obetydliga, vilket även gäller för nollalternativet. 

Under byggnadsfas och den första tiden efter färdigställande 
kommer anläggningen vara mer synlig i landskapsbilden. För 
några närliggande utsiktspunkter bedöms påverkan bli hög. På 
större avstånd bedöms den visuella påverkan bli låg till 
obetydlig. Trots förebyggande åtgärder kommer omfattningen 
av den föreslagna kraftvärmeanläggningen oundvikligen utgöra 
ett dominerande inslag i landskapet. Eftersom landskapsbilden 
även påverkar delar av riksintressen bedöms en etablering i 
Hagby medföra stora negativa konsekvenser. 

Kulturmiljön i byggnationsområdet är ett riksintresse, rikt på 
fornlämningar. Området är välbesökt och innefattar även ett 
högt biologiskt kulturarv som bedöms påverkas negativt. 
Kulturmiljöupplevelsen kommer att påverkas betydligt både 
vid byggnation och färdigställande. Mark med en lång historia 
av åkerbruk kommer dessutom att tas i anspråk. Trots genom-
tänkt placering av byggnader för att undvika fasta forn-
lämningar bedöms kulturmiljön få mycket stora negativa 
konsekvenser. 

Kraftvärmeverket bedöms ha stor negativ påverkan på 
naturvärden men inte betydande på friluftslivet, annat än i 
samband med kulturvandring. Biotopskyddade åkerholmar, 
ädellövskog, värdefulla ekmiljöer och vattenområden är de 
biotoper som främst kommer att få negativ påverkan. Området 
ligger inom den gröna kilen Rösjökilen som är ett område av 
ekologiska, kulturella och sociala värden. Då konnektiviteten 
mellan de gröna kilarna redan är avgränsad genom E18 bedöms 
en ytterligare byggnation leda till fragmentering och därmed 
märkbart negativa konsekvenser. I och med påverkan på 
betydande biotoper bedöms bygget ha stora negativa 
konsekvenser för naturvärden, även i förhållande till noll-
alternativet. 

Den planerade anläggningen innebär påverkan på riks-
intressen för kulturmiljö och naturvård genom rörläggning vid 
byggnation. Påverkan antas vara temporär och konse-
kvenserna bedöms vara obetydliga. Under driftfas bedöms 
främst riksintressen för kulturmiljö påverkas, genom förändrad 
landskapsbild och förlust av kulturvärden. För nollalternativet 
bedöms påverkan på riksintressen utebli. På grund av påverkan 
på riksobjekt bedöms konsekvenserna för kulturmiljön bli 
mycket stora i negativ bemärkelse. 

Sprängning och schaktning skulle kunna medföra miljörisker 
men säkerhetsnivåerna bedöms vara acceptabla. Det finns 
potentiella risker för ammoniakutsläpp och spridning av 
brandrök men eftersom säkerhetsåtgärderna är många och 
platsen är avskild bedöms miljöriskerna vara låga. Samman-
fattningsvis bedöms det bli små negativa konsekvenser. 
Nollalternativet anses inte medföra någon ytterligare påverkan 
gällande miljörisker då de största riskerna ligger i den be-
fintliga verksamheten. 



Hagby 

119 

Marken som kan komma att tas i anspråk består av skyddsvärd 
mark ur både kultur- och naturvärdesynpunkt. Det planerade 
kraftvärmeverket planeras ersätta befintliga verk som drivs på 
fossila bränslen, vilket kommer bidra till en mer hållbar energi- 
och värmeproduktion. Täby kommuns resurshushållning 
kommer därmed att förbättras på lång sikt. Konsekvenserna för 
resurshushållningen bedöms vara märkbart negativa för 
planförslaget. Nollalternativet för området bedöms ha en 
obetydlig miljöpåverkan då inga andra planer finns i nuläget 
för området. 

Vad gäller klimatpåverkan kommer den planerade anlägg-
ningen att bidra till ökade CO2-utsläpp, men en etablering kan i 
förlängningen ändå leda till relativt minskade utsläpp om den 
ersätter befintliga fossila bränslealternativ. CO2-utsläppen är 
delvis beroende av bränsletyp, kvantiteter och ursprung. 
Genomförande av planförslaget skulle medföra små negativa 
konsekvenser med avseende på klimatet på grund av att trans-
porter av bränsle och förbränning av biobränsle och avfall 
medför ökade utsläpp. Nollalternativet anses dock ha större 
negativ påverkan än planförslaget då en utebliven etablering 
sannolikt medför större användning av fossila bränslen för 
värme- och elproduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14. Bedömningsmatris för lokaliseringen Hagby. Matrisen utgör en 
mycket förenklad översikt och kan inte tolkas utan motiveringen i texten. 
Miljöaspekterna viktas olika på grund av att deras omfattning varierar och 
täcker in olika stora miljöområden. Bedömningsgrunder för nivåerna 
redovisas i Tabell 1 3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala. 

 

Miljöaspekt	  
Plan-‐	  
förslag	  

Noll-‐	  
alternativ	  

Transporter	  
Inga/	  

obetydliga	  
Inga/	  

obetydliga	  

Luftkvalitet	  
Små	  	  

negativa	  
Inga/	  

obetydliga	  

Ytvatten	  och	  grundvatten	   Små	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Buller	  och	  vibrationer	   Märkbara	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Människors	  hälsa	   Märkbara	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Landskapsbild	   Stora	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Kulturmiljö	  och	  
fornlämningar	  

Mycket	  stora	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Naturmiljö	  och	  friluftsliv	   Stora	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Riksintressen	   Mycket	  stora	  
	  negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Miljörisker	   Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Resurshushållning	   Märkbara	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Klimatpåverkan	   Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  	  
negativa	  
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8.5.7 Sammanfattning av bedömning 

För de natur- och kulturvärden som förekommer i Hagby-
området innebär etableringen av ett kraftvärmeverk stora till 
mycket stora negativa konsekvenser. Detta genom påverkan på 
landskapsbilden och genom förlust av objekt av värde för natur 
och kultur. Bullerpåverkan väntas medföra märkbara negativa 
konsekvenser vilket även bedöms inverka på människors hälsa. 
Samverkan med den befintliga avfallsanläggningen medför att 
vissa vinster kan göras sett till avfallstransport. Området ligger 
relativt nära sammanbindningsledningar till befintligt fjärr-
värmenät vilket medför begränsning av ingrepp och kostnader 
för anslutning. Ur ett lokalt perspektiv anses nollalternativet 
dock fördelaktigt jämfört med det planerade kraftvärmeverket. 
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9 Slutsats 

9.1 Jämförelse mot regionalt nollalternativ 

En etablering av ett kraftvärmeverk bedöms vara mer 
fördelaktigt än det regionala nollalternativet som bland annat 
skulle innebära tre separata kommunala lösningar för energi- 
och värmeförsörjning. Dessa beräknas ha en lägre produktion 
samt en större användning av fossila bränslen än det tilltänkta 
kraftvärmeverket vilket inte kan ses som en långsiktig lösning 
för energi- och värmeproduktion i regionen. En etablering 
anses även fördelaktig då det innebär en samordnad och 
långsiktig produktion och distribution av energi och värme, 
samt att det dessutom överrensstämmermed planerings-
riktlinjerna i RUFS.  

Vidare bedöms en etablering i större utsträckning än noll-
alternativet bidra till uppfyllande av nationella miljömål. Miljö-
målet Begränsad klimatpåverkan gynnas genom en större andel 
av förnyelsebara energikällor i regionen. Även miljömålet En 
god bebyggd miljö kan gynnas, dels genom att kraft-
värmeverket kan ersätta flera centralt belägna mindre verk och 
förbättra boendemiljön på dessa platser, dels genom att 
infrastrukturen för energi utvecklas. 

I jämförelse med nollalternativet medför dock en etablering en 
lokalt större miljöbelastning i form av bland annat förlust av 
naturområden, ökat buller samt utsläpp till luft och vatten. Om 
man endast ser till kraftvärmeverket blir miljöpåverkan 
försumbar, däremot kan kumulativa effekter uppstå till-
sammans med andra verksamheter vilket kan ge större 

påverkan. Kumulativa effekter som kan uppstå på längre sikt 
har inte utretts i någon större utsträckning i denna rapport.  

I Tabell 15 presenteras den samlade bedömningen för samtliga 
lokaliseringsalternativ i jämförelse med respektive noll-
alternativ. Matrisen utgör en förenklad översikt av 
bedömningen och kan inte tolkas utan motiveringen i texten. 
Dels kan den egentliga miljöpåverkan för en aspekt ligga 
mellan två nivåer, vilket inte framgår i matrisen. Dessutom har 
aspekterna olika vikt i bedömningen då deras omfattning 
varierar och täcker in olika stora miljöområden. Bedömningen 
av olika aspekter skiljer sig även i rumslig- och tidsmässig 
skala. Bedömningsgrunder för nivåerna redovisas i Tabell 1, 
avsnitt 3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala. 
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Tabell 15.  Samlad bedömningsmatris indelad efter miljöaspekter samt lokaliseringsalternativ. Matrisen utgör en mycket förenklad översikt av bedömningen och 
kan inte tolkas utan motiveringen i texten. Miljöaspekterna viktas olika på grund av att deras omfattning varierar och täcker in olika stora miljöområden. 
Bedömningsgrunder för nivåerna redovisas i Tabell 1 avsnitt 3.1 Bedömningsmatris och konsekvensskala. 

Miljöaspekt	  
Planförslag	   Nollalternativ	  

Löt	   Karby	   Gillinge	   Stava	   Hagby	   Löt	   Karby	   Gillinge	   Stava	   Hagby	  

Transporter	   Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Luftkvalitet	   Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Ytvatten	  och	  
grundvatten	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Buller	  och	  
vibrationer	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Märkbara	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Märkbara	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Människors	  hälsa	   Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Märkbara	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Märkbara	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Landskapsbild	   Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Stora	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Kulturmiljö	  och	  
fornlämningar	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Mycket	  stora	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Naturmiljö	  och	  
friluftsliv	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Stora	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Stora	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Riksintressen	   Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Mycket	  stora	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Miljörisker	   Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  
	  negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Resurshushållning	   Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Inga/	  
obetydliga	  

Inga/	  
obetydliga	  

Klimatpåverkan	   Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  
	  negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Små	  	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  

Märkbara	  
negativa	  
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9.2 Jämförelse av lokaliseringsalternativ 

Löt anses i stort utgöra ett bra alternativ, då det i motsats till 
Hagby inte medför någon påverkan på natur- eller 
kulturvärden. Vidare finns det få boende i närområdet jämfört 
med andra alternativ. Miljöpåverkan bedöms inte heller stor i 
förhållande till det lokala nollalternativet. Dock medför 
avståndet till fjärrvärmenätet en ineffektiv resurshushållning 
och det största utsläppet av CO2 jämfört med övriga alternativ 
(Figur 38). 

 

Figur 38. Totala koldioxidutsläpp för de olika lokaliseringsalternativen. 

Karby anses utgöra ett mindre lämpligt alternativ på grund av 
sin närhet till bebyggd miljö. Vidare kommer en etablering att 
påverka landskapsbilden och lokala kulturvärden i större 

utsträckning än det lokala nollalternativet. Dessa störningar 
bedöms dock inte vara lika omfattande som för alternativen 
Hagby och Gillinge. En fördel med Karby är att naturvärden 
inte bedöms påverkas negativt på grudn av avståndet till 
väsentliga naturvärden. Däremot medför avståndet till 
befintligt fjärrvärmenät en ineffektiv resurshushållning och ett 
stort utsläpp av CO2 jämfört med resterande alternativ (Figur 
38). 

Gillinge, liksom Karby, anses på grund av sin närhet till 
bebyggd miljö som ett mindre lämpligt alternativ. Detta då de 
boende kommer att påverkas av förhöjda bullernivåer från 
lokala transporter i större utstäckning jämfört med andra lokali-
seringsalternativ. En etablering i Gillinge kommer att inkräkta 
på naturvärden, främst på grund av lokaliseringen i 
Angarnkilen. Dock kommer Gillinges nollalternativ antagligen 
inbegripa ett större ytmässigt ingrepp i området, då det istället 
kommer exploateras för bostäder och mindre verksamheter. En 
lokalisering i Gillinge skulle på grund av närheten till 
fjärrvärmenätet, i jämförelse med lokaliseringsalternativen Löt, 
Karby och Stava Syd, innebära en effektivare resurshushållning 
och mindre CO2-utsläpp (Figur 38). 

Stava Syd anses i jämförelse med de andra lokaliseringarna 
vara ett bättre alternativ, bland annat då anläggningen skulle 
kunna placeras så att den inte stör närboende. Lokaliseringen 
kommer inte att påverka värdefulla natur- och kulturvärden i 
samma utsträckning som en lokalisering i Hagby. Däremot 
kommer en etablering att göra intrång i Angarnkilen, liksom 
för Gillinge, dock bedöms detta inte ha betydande konse-
kvenser för kilens funktion som spridningskorridor. 
Lokaliseringsområdet är relativt högt beläget vilket gör att en 
etablering därmed kommer att få en förhållandevis stor 
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påverkan på landskapsbilden. Friluftsliv och rekreationsvärden 
bedöms påverkas negativt, effekten bedöms dock som mindre i 
sammanhanget då tillgängligheten till området är i nuläget 
redan begränsad. Anslutning till fjärrvärmenät medför en bättre 
resurshushållning och mindre CO2-utsläpp än lokaliserings-
alternativen Löt och Karby (Figur 38). 

Hagby anses som ett mindre lämpligt alternativ då en 
etablering medför stora intrång på kultur- och naturvärden i 
jämförelse med övriga alternativ. Även landskapsbilden i 
Hagby, som är en del av riksintresset för kulturmiljö, påverkas 
i större omfattning. Lokalen ligger även i nära anslutning till 
bebyggelse och kommer därmed att påverka boende genom 
buller och förändrad landskapsbild. Däremot är Hagby det 
bästa alternativet utifrån ett resurshushållnings- och 
klimatperspektiv, då det ligger närmast befintligt fjärrvärme-
nätet (Figur 38). Därtill kan det vara mer resurseffektivt om 
samordning sker med SÖRAB:s avfallsanläggning. 

9.3 Val av lokalisering 

Den utredning som utförts har inte resulterat i att en entydigt 
bättre lokalisering för anläggnignen kunnat identifieras. Bland 
de undersökta alternativen bedöms dock Stava Syd vara den 
mest lämpliga lokalen för en etablering av ett kraftvärmeverk, 
baserat på ovanstående jämförelser. De negativa konsekvenser 
som Stava Syd medför bedöms vara minst omfattande i 
jämförelse med övriga alternativ. Dessutom bedöms ingen av 
de identifierade konsekvenserna vara stora. Den mark som 
finns tillgänglig för ett eventuellt kraftvärmeverk enligt 
Österåkers översiktsplan är stor i förhållande till övriga lokaler, 
vilket ger en större flexibilitet i val av slutgiltig lokalisering. 
Möjligheten att placera anläggningen med stort avstånd till 

bebyggelse möjliggör även en reduktion av bullernivåer och 
därmed kan påverkan på människors hälsa minimeras. 

Ett kraftvärmeverk i Stava Syd kan resultera i en negativ 
påverkan på landskapsbilden på grund av områdets topopgrafi. 
Genom att placera verket i en topografisk lågpunkt och bevara 
avskärmande trädridåer, kan denna påverkan därmed minskas. 
I placeringen bör om möjligt även hänsyn tas till lövskogs-
området i lokalens östliga delar. Buller och förändring av 
landskapsbilden kan även inverka på områdets och Blå ledens 
rekreationsvärden. Även i detta avseende krävs utredning för 
att säkerställa att det kumulativa bullret från omgivande vägar 
minimeras samt att kraftvärmeverket inte överstiger gällande 
riktlinjer. Bullerskärmar eller vallar kan vara aktuella för att 
begränsa bullret från kraftvärmeverket i sig.  

Då målet med en kraftvärmeverksetablering i regionen är att 
begränsa CO2-utsläpp blir detta en viktig aspekt i 
bedömningen. Anslutning till fjärrvärmenät medför genom en 
lokalisering till Stava Syd en bättre resurshushållning och 
mindre CO2-utsläpp än lokaliseringsalternativen Löt och 
Karby. Hagby och Gillinge anses dock mer fördelaktiga 
gällande dessa aspekter, men sett till lokalernas helhet medför 
dessa övervägande nackdelar. Därmed bedöms Stava Syd som 
det mest lämpliga alternativet sett ur ett helheltsperspektiv. 

9.4 Vald lokaliserings inverkan på nationella 
miljömål 

Sett ur en nationell kontext anses inte en lokalisering av ett 
kraftvärmeverk i Stava Syd nämnvärt försvåra möjligheten att 
uppnå berörda miljömål (se 4.2 Nationella och regionala 



 

125 

miljömål) då de identifierade konsekvenserna är försumbara ur 
ett sådant perspektiv. Det bör dock framhållas att en etablering 
bidrar till den totala kumulativa påverkan som liknande 
verksamheter och annan exploatering kan ha på möjligheten att 
uppnå målen. 

En viss direkt negativ påverkan på miljömålen Ett rikt växt- 
och djurliv samt Levande skogar är inte utsluten då naturmark 
tas i anspråk och genom att området innehåller lövskog av högt 
naturvärde. Denna påverkan kan begränsas genom val av 
placering inom det potentiella lokaliseringsområdet i Stava 
Syd. Vidare anses området vara avskilt från andra grön-
områden då det omgärdas av motorväg och en golfbane-
anläggning. Detta begränsar områdets betydelse som sprid-
ningskorridor och därmed anses inte ett kraftvärmeverk 
påverka spridningsmöjligheterna märkbart. 

Kraftvärmeverket bedöms bidra till uppfyllelse av målen 
Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Den 
direkta negativa inverkan på målet Ett rikt odlingslandskap 
anses utebli för Stava Syd, eftersom ingen åkermark tas i 
anspråk. Indirekt kan dock ett kraftvärmeverk få negativ 
inverkan på ovanstående miljömål om åkermark tas i anspråk 
för produktion av biobränsle. Vidare kan en ökad efterfrågan 
på biobränsle leda till ett mer effektiviserat skogsbruk vilket 
kan motverka miljömålet om Ett rikt växt- och djurliv, Levande 
skogar samt Bara naturlig försurning. 

Vidare bedöms ett kraftvärmeverk indirekt kunna motverka 
miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning samt 
Hav i balans i de fall bränsle importeras och transporteras 
långa sträckor via sjötransport. Sjötransport medför stora 
utsläpp av svaveldioxid samt kvävedioxid vilka bidrar till 

försurning. Kvävedioxid bidrar även till övergödning. 
Anläggningen i sig bedömns inte försvåra uppfyllelse av målen 
Frisk luft, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning och 
Levande sjöar och vattendrag eftersom inga miljökvalitets-
normer för luft och vattendrag förväntas överstigas. 
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10 Förslag till uppföljning inom vald 
lokalisering 
Enligt MB 6 kap. 12 § krävs ”en redogörelse för de åtgärder 
som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller 
programmet medför” (1998:808). 

Då kraftvärmeverket förutses ha en betydande miljöpåverkan, 
ställs högre krav på egenkontrollen som regleras i Förord-
ningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). 
Tillsammans med förordningen ligger de allmänna hänsyns-
reglerna till grund för egenkontrollen. Enligt lagstadgade krav 
på egenkontroll för tillståndspliktig verksamhet kommer 
utsläpp till luft, mark och vatten samt bullernivåer att mätas 
regelbundet under byggnads- och driftkede. Även analyser av 
bränsle och restprodukter bör utföras. Årlig uppföljning av 
egenkontrollen ska ske genom en miljörapport som regleras 
enligt MB 26 kap. 20 § (1998:808), där verksamhetsutövaren 
har skyldighet att se till att mätningar dokumenteras och 
skickas in. Egenkontrollen bör kompletteras med en riskanalys 
under byggnads- och driftfas för att ytterligare minska risken 
för betydande miljöpåverkan. 

Planerna på kraftvärmeverket kommer att tillståndsprövas i 
Mark- och miljödomstolen och bestämmelser om åtgärder för 
att begränsa miljöpåverkan kommer att fastställas. Uppföljning 
av beslutade åtgärder för minskad miljöpåverkan bör ske vid 
färdigställande av anläggningen. 

Driftstörningar och incidenter vid anläggningen som kan 
orsaka miljöpåverkan ska omedelbart redovisas till tillsyns-
myndighet enligt Förordningen om verksamheters egenkontroll 

(1998:901) Anmälan till tillsynsmyndighet ska även ske vid 
utsläpp av föroreningar som ger miljöpåverkan enligt MB 10 
kap. 11 § (1998:808). 

Vid eventuella ändringar i verksamhetens utformning, logistik 
eller förändring av bränsle vid förbränningen, bör ytterligare 
utredningar om åtgärder och miljöpåverkan utföras. 
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Bilaga 1 Transport 

1.1 Sammanfattning 

Transporter till och från den planerade kraftvärmeanläggningen 
kommer att ske via vägtrafik för samtliga lokaliserings-
alternativ. På grund av att biobränslet och avfallet har ett lägre 
energiinnehåll, jämfört med olja, krävs en omfattande 
bränsletransport. Därför förväntas trafiken, under etapp 1, öka 
med cirka 30 tunga fordon per dygn (till och från anläggningen 
under vardagar) och vid fullt utbyggd anläggning med cirka 
210 fordon per dygn varav cirka 110 av dessa är tunga 
transporter. 

I dagsläget är det oklart varifrån bränslet kommer att köpas. 
Om det kommer krävas långa väg- och sjötransporter medför 
dessa höga utsläppsvärden med möjliga negativa konsekvenser 
på flertalet nationella miljömål. Ett samarbete med SÖRAB:s 
avfallsanläggningar i Hagby respektive Löt skulle reducera 
dessa transportutsläpp markant.  

1.2 Transporterat gods och godsmängder 

Följande godstransporter förväntas i huvudsak ske till och från 
den planerade kraftvärmeanläggningen (Hjalmarsson, 2014).  

- Till anläggningen: Bränslen och Kemikalier. 

- Från anläggningen: Restprodukter från förbränningsanlägg-
ningen. 

1.3 Bränslen 

I Tabell 1 redovisas det förväntade bränslebehovet under etapp 
1 samt behovet vid fullt utbyggd anläggning (Hjalmarsson, 
2014). Förbrukningen av respektive bränslen kan dock variera 
beroende på bränsletillgång, energibehov och vald 
förbränningsteknik. 

Tabell 1. Förväntat bränslebehov för planerad kraftvärmeanläggning, ton 
per år (Hjalmarsson, 2014). 

Bränslen	  (ton/år)	   Etapp	  1	   Fullt	  utbyggd	  anläggning	  

Verksamhetsavfall	  	   97	  000	   127	  000	  

Träd-‐	  och	  skogsbränsle	   0	   268	  000	  

Eldningsolja,	  Eo1	  och/eller	  
biooljor	  

1	  000	   1	  000	  

Summa	   98	  000	   396	  000	  

1.4 Kemikalier och tillsatser 

I Tabell 2 redovisas den förväntade förbrukningen av 
kemikalier och tillsatser under etapp 1 samt vid fullt utbyggd 
anläggning (Hjalmarsson, 2014). Förbrukningen av respektive 
ämne kan variera beroende på driftförutsättningar 
(Hjalmarsson, 2014). 
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Tabell 2. Förväntad förbrukning av kemikalier och andra tillsatser i den 
planerade kraftvärmeanläggningen, ton per år (Hjalmarsson, 2014). 

Kemikalier	  (ton/år)	   Etapp	  1	   Fullt	  utbyggd	  anläggning	  

Kalk	   1	  600	   1	  600	  
Ammoniak	  (25	  %)	   800	   1	  100	  
Aktivt	  kol	   60	   60	  
Natriumhydroxid	  (50	  %)	   200	   300	  
Svavelsyra	  (96	  %)	  	   25	   50	  
Sand	   1	  100	   3	  800	  
Summa	  	   3	  785	   6	  910	  

1.5 Restprodukter 

I Tabell 3 redovisas den förväntade mängden restprodukter för 
den planerade kraftvärmeanläggningen (Hjalmarsson, 2014). 
Mängden restprodukter kan variera beroende på val av bränsle 
samt förbränningsteknik (Hjalmarsson, 2014). 

Tabell 3. Förväntad mängd restprodukter från den planerade kraftvärme-
anläggningen, ton per år (Hjalmarsson, 2014). 

Restprodukter	  (ton/år)	   Etapp	  1	   Fullt	  utbyggd	  
anläggning	  

Bottenslagg	  avfallsförbränning	   7	  000	   9	  500	  
Rökgasreningsprodukt,	  
avfallsförbränning	  

7	  000	   9	  500	  

Bottensand,	  biobränsle	   0	   3	  800	  
Flygaska,	  biobränsle	   0	   3	  800	  
Summa	   14	  000	   26	  600	  

 

1.6 Transportavstånd, lastkapacitet och 
emissionsfaktorer 

Det är för närvarande osäkert varifrån bränsle och kemikalier 
kommer att köpas och vart restprodukter kommer att 
transporteras (Nilsson, pers. komm., 2014-12-03). Enligt Sten 
Johansson (pers. komm., 2014-12-03) har SÖRAB:s 
avfallsanläggning i Hagby en kapacitet att tillgodose 100 % av 
avfallsbehovet under etapp 1. Därtill har även deras anläggning 
i Löt en kapacitet att tillgodose 25-30 % av behovet under 
etapp 1. Vidare menar Lars Nilsson (pers. komm., 2014-12-03) 
att E.ON planerar att köpa verksamhetsavfall från regionen. 
Däremot menar Sten Johansson (pers. komm., 2014-12-05) att 
biobränsle sannolikt kommer att köpas från Ryssland, Polen 
eller Baltikum på grund av det lägre priset. Vidare är det inte 
klarlagt vart aska och andra restprodukter ska transporteras. I 
beräkningarna antas dessa transporteras 100 km enkel väg 
(Hjalmarsson, 2014).  

I och med bränslets oklara ursprung har ett antal alternativ 
formulerats med fyra alterantiv för etapp 1 och sex alternativ 
vid fullt utbyggd anläggning. Beräkningarna bygger på det 
trans-portavstånd som Hjalmarsson (2014) har använt i Bilaga 
A6 ”Transporter till och från en ny kraftvärmeanläggning i 
Hagby, Täby kommun och deras miljöpåverkan”. 
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Inköpsalternativ under etapp 1 

Fyra möjliga alternativ för bränsleförsörjning under etapp 1 har 
undersökts:  

– Alternativ 1a: Inget samarbete med SÖRAB. Avfall 
kommer från ospecificerade källor, varav 80 % transporteras 
med fartyg från utlandet.  

 – Alternativ 1b: Samma antaganden som för 1a, dock köps 
allt avfall från Sverige (ingen sjötransport sker). 

– Alternativ 2: 100 % av avfallet kommer från SÖRAB:s 
avfallsanläggning i Hagby. 

– Alternativ 3: 75 % av avfallet kommer från SÖRAB:s 
avfallsanläggning i Hagby och 25 % kommer från SÖRAB:s 
avfallsanläggning i Löt. 

Inköpsalternativ vid fullt utbyggd verksamhet 

Sex möjliga alternativ för bränsleförsörjning vid fullt utbyggd 
verksamhet har undersökts:  

– Alternativ 1a: Bränsle (avfall och biobränsle) kommer från 
ospecificerade källor; 80 % av avfallet och 100 % av 
biobränslen köps utomlands. Transporten sker via sjö- och 
vägtransport.  

– Alternativ 1b: Samma antagande som i 1a, dock köps allt 
bränsle från Sverige (ingen sjötransport sker). 

– Alternativ 2a och 2b: 76 % av avfallet kommer från 
SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby. Resterande bränsle antas 
ha samma ursprung och resväg som i alternativ 1a och 1b. 

– Alternativ 3a och 3b: 76 % av avfallet kommer från 
SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby, 19 % från SÖRAB:s 
avfallsanläggning i Löt. Resterande bränsle antas ha samma 
ursprung och resväg som i alternativ 1a och 1b. 

1.6.1 Vägtransporter 
I Tabell 4, 5 och 6 redovisas de förutsättningar som används 
för att beräkna transportfrekvenser samt utsläpp från 
vägtransport. Förväntad transportkapacitet per fordon samt 
förväntat medelavstånd (enkel väg) för bränsletransport vid de 
olika transport- och lokaliseringsalternativen redovisas i Tabell 
4. 
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Tabell 4. Förväntad transportkapacitet per fordon och förväntat medelavstånd (enkel väg) för bränsletransport vid de olika lokaliseringsalternativen 
(Hjalmarsson, 2014). 

	  

Bränslen	  
Transport-‐
alternativ	  

Bränslemängd	  
(ton/år)	  

Kapacitet	  
(ton/bil)	  

Förädling	  
(%)	   Medeltransport-‐avstånd	  (km*)	  

	   	   	   	   	   	   Hagby	   Löt	   Karby	   Gillinge	   Stava	  Syd	  	  

Etapp	  1	  
Verksamhetsavfall	  

1a	  och	  1b	   97	  000	   30	   10	   50	   50	   50	   50	   50	  
80	   120	   120	   120	   120	   120	  
10	   500	   500	   500	   500	   500	  

2	   97	  000	   30	   100	   0	   35	   19	   15	   20	  
3	   97	  000	   30	   75	   0	   35	   19	   15	   20	  

25	   35	   0	   11	   20	   29	  
Eldningsolja,	  Eo1	  
och/eller	  biooljor	  

Samtliga	   1000	   30	   100	   200	   200	   200	   200	   200	  

Fullt	  
utbyggd	  

Verksamhetsavfall	  

1a	  och	  1b	   127	  000	   30	  
	  

10	   50	   50	   50	   50	   50	  
80	   120	   120	   120	   120	   120	  

10	   500	   500	   500	   500	   500	  
2a	  och	  2b	   97	  000	   30	   100	   0	   35	   19	   15	   20	  

30	  000	   30	  
	  

10	   50	   50	   50	   50	   50	  
80	   120	   120	   120	   120	   120	  
10	   500	   500	   500	   500	   500	  

3a	  och	  3b	   97	  000	   30	   100	   0	   35	   19	   15	   20	  
24	  240	   30	   100	   35	   0	   11	   20	   29	  
5760	   30	  

	  
10	   50	   50	   50	   50	   50	  
80	   120	   120	   120	   120	   120	  
10	   500	   500	   500	   500	   500	  

Träd	  -‐	  och	  skogsbränsle	   Samtliga	   268	  000	   30	   10	   100	   100	   100	   100	   100	  
80	   200	   200	   200	   200	   200	  

Eldningsolja,	  Eo1	  
och/eller	  biooljor	  

Samtliga	   1000	   30	   100	   200	   200	   200	   200	   200	  

*enkel väg
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Förväntad transportkapacitet per fordon samt förväntat 
medelavstånd (enkel väg) för kemikalietransport redovisas i 
Tabell 5.  Samma transportmedelavstånd antogs för samtliga 
transport- och lokaliseringsalternativ av kemikalier och 
tillsatser (Hjalmarsson, 2014).  

Tabell 5. Förväntade transportkapaciteter samt medelavstånd för 
vägtransporter av kemikalier och andra tillsatser (Hjalmarsson, 2014). 

Kemikalier	  och	  tillsatser	  
Kapacitet	  
(ton/bil)	  

Medeltransport-‐avstånd	  
(km*)	  

Kalk	   40	   300	  
Ammoniak	  (25	  %)	   35	   300	  
Aktivt	  kol	   10	   250	  
Natriumhydroxid	  (50	  %)	   30	   300	  
Svavelsyra	  (96	  %)	  	   30	   300	  
Sand	   30	   300	  

*enkel väg 

I Tabell 6 redovisas förväntade transportkapaciteter samt 
medelavstånd (enkel väg) för transporter av restprodukter från 
förbränningen. Eftersom det i nuläget är oklart vart 
restprodukter kommer att transporteras antogs samma 
transportmedelavstånd för samtliga transport- och 
lokaliseringsalternativ (Hjalmarsson, 2014).  

 

 

 

 

Tabell 6: Förväntade transportkapaciteter samt medelavstånd för 
vägtransporter av restprodukter (Hjalmarsson, 2014). 

Restprodukter	  
Kapacitet	  
(ton/bil)	  

Medeltransport-‐
avstånd	  (km*)	  

Bottenslagg	  avfallsförbränning	   30	   100	  
Rökgasreningsprodukt,	  avfallsförbränning	   30	   100	  
Bottensand,	  biobränsle	   30	   100	  
Flygaska,	  biobränsle	   30	   100	  

*enkel väg 

I Tabell 7 redovisas emissionsfaktorer för lastbilar som 
används för att beräkna utsläpp från vägtransport. 

Tabell 7. Emissionsfaktorer för lastbilar vid blandad körning enligt Euro V, 
g/km (Hbefa, 2014), information om kravnivåer: i Europa, 2013 
(Hjalmarsson, 2014). 

	   Svaveldioxid	  
(g/km)	  

Kvävedioxid	  
(g/km)	  

Partiklar	  
(g/km)	  

Koldioxid	  
(g/km)	  

Lastkapacitet,	  
5-‐10	  ton	  

<	  1	   2	   0	   449	  

Lastkapacitet,	  
30-‐40	  ton	  

<	  1	   4	   0	   1085	  
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1.6.2 Sjötransport 
Tabell 8. Underlag för beräkning av utsläpp från sjötransport 
(Hjalmarsson, 2014). 

Bränsle	   Transporterad	  mängd	  
(ton/år)	  

Medeltransport-‐
avstånd,	  km*	  

	  
Etapp	  1	  	   Fullt	  utbyggd	  

	  
Verksamhetsavfall	   78	  000	   102	  000	   1	  000	  
Träd-‐	  och	  
skogsbränsle	  

0	   268	  000	   1	  000	  

*enkel väg 

I Tabell 9 redovisas emissionsfaktorer för sjötransporter till och 
från hamnarna som används för att beräkna utsläpp av 
sjötransport. 

Tabell 9. Emissionsfaktorer för sjötransporter, g/ton km (Hjalmarsson, 
2014). 

	   Svaveldioxid	  
(g/ton	  km)	  

Kvävedioxid	  
(g/ton	  km)	  

Partiklar	  
(g/ton	  km)	  

Koldioxid	  
(g/ton	  km)	  

Fartyg	   0,110	   0,480	   0,002	   20,00	  

 

1.6.3 Transportfrekvenser 
Baserat på godsmängd (ton/år) samt lastbilarnas 
transportkapacitet beräknades det förväntade årliga antalet 
transporter till och från den planerade anläggningen (se Tabell 
10).  Under etapp 1 förväntas cirka 7 740 tunga transporter per 
år till och från den planerade anläggningen. Vid fullt utbyggd 
anläggning förväntas tunga transporter vara cirka 28 600 per år.  

Tabell 10. Antal lastbilar per år som transporterar gods till och från den 
planerade kraftvärmeanläggningen (Hjalmarsson, 2014).  

	  

Gods	  

Antal	  lastbilar	  
med	  last-‐

kapacitet	  5-‐10	  
ton*	  

Antal	  lastbilar	  
med	  

lastkapacitet	  30	  
-‐	  40	  ton*	  

Antal	  
lastbilar	  tur	  
&	  retur	  

Etapp	  1	  

Verksamhetsavfall	   3234	   6468	  
Olja	   	   34	   68	  
Kemikalier	   6	   107	   12	  
Restprodukter	   	   488	   976	  
Summa	   6	   3863	   7738	  

Fullt	  
utbyggd	  
anläggning	  

Verksamhetsavfall	   4234	   8468	  
Träd-‐	  och	  skogsbränsle	   8934	   17868	  
Olja	   	   34	   68	  
Kemikalier	   6	   210	   432	  
Restprodukter	   	   888	   1776	  
Summa	   6	   14300	   28612	  

*enkel väg 

1.7 Utsläpp från transporter 

1.7.1 Utsläpp från vägtransporter 
För att beräkna utsläppen från vägtransporter för de olika 
alternativen beräknades först det förväntade antalet lastbilar (se 
Tabell 10), förväntade medelavstånden för godstransporterna 
(se Tabell 4, 5 och 6) samt de förväntade körsträckorna (enkel 
väg) för de olika godsen. Dessa sträckor multiplicerades med 
emissionsfaktorerna (se Tabell 7) för lastbilar. Resultaten 
dubblerades för att få transportens utsläppsvärden tur och retur. 
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1.7.2 Utsläpp från sjötransporter 
Beräkningarna av utsläppen från fartyg för de olika alternativen 
(alternativ 1a under etapp 1 och alternativ 1a, 2a och 3a vid 
fullt utbyggd anläggning) multiplicerades med bränslemängden 
(se Tabell 8), medelavståndet för sjötransport (se Tabell 8) 
samt med emissionsfaktorer för fartyg (se Tabell 9). Eftersom 
det antas att fartyg tar emot ny last vid svenska hamnar 
dubblerades inte dess utsläppsvärden. 

1.7.3 Utsläpp från transporter vid de olika 
inköpsalternativen 
I Tabell 11 redovisas utsläppen från transporter för de olika 
inköps- och lokaliseringsalternativen under etapp 1. Samma 
sak ses i Tabell 12 för en fullt utbyggd anläggning.  
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Tabell 11. Utsläpp från transporter till den planerade kraftvärmeanläggningen för lokaliseringsalternativen under etapp 1. Utsläppsvärden från transport av 
olja, kemikalier, restprodukter och verksamhetsavfall och respektive totalsumma samt en beskrivning av bränsleursprung för varje inköpsalternativ 
(Hjalmarsson, 2014). 

Inköps-‐
alternativ	  

Lokaliserings-‐
alternativ	  

Gods	   Svavel-‐
dioxid	  
(kg/år)	  

Kväve-‐
dioxid	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

Bränsleursprung	  

Samtliga	  	  
	  	  

Samtliga	  
	  

Olja	   <	  1	   50	   1	   20	   	  

Kemikalier	  	   <	  1	   240	   3	   70	   	  

Restprodukter	   <	  1	   350	   4	   100	   	  

1a	   Samtliga	  
Verksamhetsavfall	   8600	   40	  000	   1	  200	   2600	   Inget	  samarbete	  med	  SÖRAB.	  Avfall	  kommer	  från	  

ospecificerade	  källor,	  varav	  80	  %	  transporteras	  
med	  fartyg	  från	  utlandet.	  	  	  

Summa	   8600	   40	  640	   1	  208	   2790	  

1b	  
	  
Samtliga	  
	  

Verksamhetsavfall	   1	   3	  500	   45	   1000	  
Samma	  antaganden	  som	  för	  1a	  dock	  köps	  allt	  
avfall	  från	  Sverige	  (ingen	  fartygstransport	  sker).	  	  Summa	   1	   4	  200	   53	   1	  190	  

2	  

Hagby	  
Verksamhetsavfall	   0	   0	   0	   0	  

100	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  	  

Summa	   <	  1	   640	   8	   190	  

Löt	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   820	   10	   246	  

Summa	   1	   1	  460	   18	   436	  

Karby	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   500	   6	   130	  

Summa	   <	  1	   1	  140	   14	   320	  

Gillinge	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   350	   4	   100	  

Summa	   <	  1	   675	   12	   290	  

Stava	  Syd	  	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   500	   6	   140	  

Summa	   <	  1	   1	  140	   14	   330	  

3	  

Hagby	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   200	   3	   60	  

75	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  SÖRAB:s	  
avfallsanläggning	  i	  Hagby	  och	  25	  %	  kommer	  från	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Löt	  

Summa	   <	  1	   840	   11	   250	  

Löt	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   600	   8	   184	  

Summa	   <	  1	   1	  300	   16	   374	  

Karby	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   400	   5	   120	  
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Summa	   <	  1	   1000	   13	   310	  

Gillinge	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   380	   5	   110	  

Summa	   <	  1	   1020	   13	   300	  

Stava	  Syd	  	  
Verksamhetsavfall	   <	  1	   520	   7	   160	  

Summa	   <	  1	   1160	   15	   350	  

 

Tabell 12. Utsläpp från transporter till den planerade kraftvärmeanläggningen för fem lokaliseringsalternativ vid fullt utbyggd anläggning. Utsläppsvärden från 
transport av olja, kemikalier, restprodukter och verksamhetsavfall samt dess summa visas. Därtill visas även en beskrivning av bränsleursprung för varje 
inköpsalternativ (Hjalmarsson, 2014).  

Inköps-‐
alternativ	  

Lokaliserings-‐
alternativ	  

Gods	   Svavel-‐
dioxid	  
(kg/år)	  

Kväve-‐dioxid	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

Bränsleursprung	  

Samtliga	  	   Samtliga	   Olja	   <	  1	   460	   10	   140	   	  

Samtliga	  	   Samtliga	   Kemikalier	  	   <	  1	   50	   <	  1	   20	   	  

Samtliga	  	   Samtliga	   Restprodukter	   <	  1	   640	   10	   200	   	  

1a,	  2a,	  3a	   Samtliga	   Träd-‐	  och	  
skogsbränsle	  

30	  000	   136	  000	   4	  100	   7	  700	   100	  %	  av	  biobränslen	  köps	  utomlands	  
och	  transporteras	  först	  med	  fartyg	  	  

1b,	  2b,	  3b	   Samtliga	   Träd-‐	  och	  
skogsbränsle	  

	   	  3	   7	  800	   100	   2	  300	   100	  %	  av	  biobränsle	  köps	  i	  Sverige	  

1a	   Samtliga	   Verksamhetsavfall	   11	  200	   53	  600	   1	  600	   3	  400	   Bränsle	  (avfall	  och	  biobränsle)	  
kommer	  från	  ej	  specificerade	  källor;	  
80	  %	  av	  avfallet	  och	  100	  %	  av	  
biobränslen	  köps	  utomlands	  och	  
transporteras	  först	  med	  fartyg	  	  

Samtliga	   Summa	   41	  200	   190	  750	   5	  720	   11	  460	  

1b	   Samtliga	   Verksamhetsavfall	   2	   4	  600	   60	   1	  400	   Samma	  antagande	  som	  i	  1a	  dock	  köps	  
allt	  bränsle	  från	  Sverige	  (ingen	  
fartygstransport).	  

Samtliga	   Summa	   5	   13	  650	   180	   4	  060	  

2a	   Löt	   Verksamhetsavfall	   2	  600	   13	  000	   380	   1	  000	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  
Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	  samma	  

Summa	   32	  600	   150	  150	   4	  500	   9	  060	  

Karby	   Verksamhetsavfall	   2	  600	   12	  000	   360	   610	  
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Summa	   32	  600	   149	  150	   4	  480	   8	  770	   ursprung	  och	  resväg	  som	  i	  alternativ	  
1a.	  Gillinge	   Verksamhetsavfall	   2	  600	   12	  000	   360	   590	  

Summa	   32	  600	   149	  150	   4	  480	   8	  650	  

Stava	  Syd	  	   Verksamhetsavfall	   2	  600	   12	  000	   370	   680	  

Summa	   32	  600	   149	  150	   4	  490	   8	  740	  

Hagby	   Verksamhetsavfall	   2	  600	   13	  000	   370	   810	  

Summa	   32	  600	   150	  150	   4	  490	   8	  870	  

2b	   Löt	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   820	   10	   250	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Hagby.	  
Resten	  av	  bränslet	  antas	  ha	  samma	  
ursprung	  och	  resväg	  som	  i	  alternativ	  
1b.	  

Summa	   3	   9	  770	   130	   2	  910	  

Karby	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   440	   10	   130	  

Summa	   3	   9	  390	   130	   2	  790	  

Gillinge	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   350	   4	   110	  

Summa	   3	   9	  300	   124	   2	  770	  

Stava	  Syd	  	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   680	   10	   200	  

Summa	   3	   9	  630	   130	   2	  860	  

Hagby	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   1	  100	   10	   330	  

Summa	   3	   10	  050	   130	   2	  990	  

3a	   Löt	   Verksamhetsavfall	   510	   3	  200	   80	   400	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  från	  
SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  
%	  från	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  
Löt,	  Resten	  av	  bränsle	  andars	  ha	  
samma	  ursprung	  och	  resväg	  som	  i	  
alternativ	  1a.	  

Summa	   30	  510	   140	  350	   4	  200	   8	  460	  

Kraby	   Verksamhetsavfall	   510	   2	  700	   80	   240	  

Summa	   30	  510	   139	  850	   4	  200	   8	  300	  

Gillinge	   Verksamhetsavfall	   510	   2	  700	   70	   230	  

Summa	   30	  510	   139	  850	   4	  190	   8	  290	  

Stava	  Syd	  	   Verksamhetsavfall	   510	   3	  000	   80	   330	  

Summa	   30	  510	   140	  150	   4	  200	   8	  390	  

Hagby	   Verksamhetsavfall	   510	   2600	   70	   220	  

Summa	   30	  510	   139	  750	   4	  190	   8	  280	  

3b	   Löt	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   820	   10	   250	   76	  %	  av	  avfallet	  kommer	  ifrån	  
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Summa	   3	   9	  770	   130	   2	  910	   SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  Hagby,	  19	  
%	  från	  SÖRAB:s	  avfallsanläggning	  i	  
Löt.	  Resten	  av	  bränsle	  antas	  ha	  
samma	  ursprung	  och	  resväg	  som	  i	  
alternativ	  1b.	  

Karby	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   510	   10	   150	  

Summa	   3	   9	  460	   130	   2	  810	  

Gillinge	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   470	   10	   140	  

Summa	   3	   9	  420	   130	   2	  800	  

Stava	  Syd	  	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   800	   10	   240	  

Summa	   3	   9	  750	   130	   2	  900	  

Hagby	   Verksamhetsavfall	   <	  1	   420	   5	   120	  

Summa	   3	   9	  370	   125	   2	  780	  
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Transport av bränsle via sjötransport medför mycket höga 
utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid och koldioxid (se Tabell 
12). Svaveldioxid och kvävedioxid bidrar till försurning, 
kvävedioxid bidrar till övergödning medan koldioxid har en 
negativ påverkan på klimatet. Inköp av bränsle i Sverige 
minskar dessa utsläpp markant. Ett samarbeta med SÖRAB 
medför en ytterligare minskning av utsläpp från transporter och 
har därmed mindre belastning på miljön.  

1.7.4 Utsläpp från transport av bränsle som 
behövs för att kompensera energiförlusten i 
fjärrvärmeledningar 
Ledning av fjärrvärme från den planerade anläggningen till det 
befintliga fjärrvärmenätet medför energiförluster. Dessa 
energiförluster skiljer sig mellan lokaliseringsalternativen på 
grund av lokalernas olika relativa lägen. För att kompensera 
denna energiförlust behöver energiproduktionen öka 
(Johansson, pers. komm., 2014-12-05). En ökad 
energiproduktion medför ett ökat bränslebehov (se Bilaga 4 
Resurshushållning) och därmed fler transporter.  

Genom att beräkna det förväntade bränslebehovet för varje 
lokaliseringsalternativ predikterades antalet lastbilar som 
behövs för att transportera detta bränsle enligt avsnitt 3. 
Transportfrekvenser. Transportens utsläpp beräknades enligt 
avsnitt 4. Utsläpp från transporter. Möjligheten för 
SÖRAB:s avfallsanläggningar att leverera verksamhetsavfall är 
begränsad till cirka 97000 ton/år för Hagby samt cirka 24240 
ton/år i Löt. Vid ett samarbete enbart med SÖRAB:s 
anläggning i Hagby måste, under etapp 1, det ökande 
bränslebehovet följaktligen bli täckt utifrån. Vid fullt utbyggd 
anläggning kommer bränslebehovet att överstiga SÖRAB:s 

kapacitet att leverera verksamhetsavfall. Därmed måste det 
ökande bränslebehovet tillgodoses utifrån. I Tabell 13 
redovisas utsläppen från transporter av bränsle som behövs för 
att kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar.
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Tabell 13. Utsläpp från transporter av bränsle som behövs för att kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar (Hjalmarsson, 2014).    

	   Inköps-‐
alternativ	  

Lokaliserings-‐
alternativ	  

Svaveldioxid	  
(kg/år)	  

Kvävedioxid	  
(kg/år)	  

Partiklar	  
(kg/år)	  

Koldioxid	  
(ton/år)	  

Bränsleursprung	  

Etapp	  1	   1a	   Löt	   810	   3900	   110	   250	   100	  %	  utifrån:	  80	  %	  utland	  (sjötransport),	  
20	  %	  Sverige	  Karby	   620	   3000	   90	   190	  

Gillinge	   470	   2300	   70	   140	  
Stava	  Syd	  	   500	   2400	   70	   150	  
Hagby	   400	   1900	   60	   120	  

1b	   Löt	   <1	   330	   4	   100	   100	  %	  utifrån:	  100	  %	  Sverige	  	  
Karby	   <1	   260	   3	   80	  
Gillinge	   <1	   200	   3	   60	  
Stava	  Syd	  	   <1	   210	   3	   60	  
Hagby	   <1	   160	   2	   50	  

2	   Löt	   <1	   330	   4	   100	   100	  %	  utifrån:	  100	  %	  Sverige	  	  
Karby	   <1	   260	   3	   80	  
Gillinge	   <1	   200	   3	   60	  
Stava	  Syd	  	   <1	   210	   3	   60	  
Hagby	   <1	   160	   2	   50	  

3	   Löt	   <1	   80	   <1	   20	   100	  %	  Hagby	  
Karby	   <1	   30	   <1	   10	  
Gillinge	   <1	   20	   <1	   10	  
Stava	  Syd	  	   <1	   30	   <1	   10	  
Hagby	   0	   0	   0	   0	  

Fullt	  
utbyggd	  
anlägg-‐
ning	  

1a,	  2a,	  3a	   Löt	   <1	   370	   5	   110	   100	  %	  utifrån:	  Biobränsle	  100	  %	  utland	  
(sjötransport);	  Verksamhetsavfall:	  80	  %	  
utland	  (sjötransport)	  och	  20	  %	  Sverige	  

Karby	   <1	   290	   4	   90	  
Gillinge	   <1	   220	   3	   70	  
Stava	  Syd	  	   <1	   230	   3	   70	  
Hagby	   <1	   180	   2	   50	  

1b,	  2b,	  3b	   Löt	   1200	   5700	   170	   340	   100	  %	  utifrån:	  Biobränsle	  och	  
verksamhetsavfall:	  100	  %	  Sverige	  	  Karby	   950	   4400	   130	   260	  

Gillinge	   724,8	   3382	   101,6	   197,5	  
Stava	  Syd	  	   761,0	   3551	   106,7	   207,4	  
Hagby	   604,0	   2819	   84,67	   164,6	  
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Utsläppen från transport av bränsle som behövs för att 
kompensera energiförlusten i fjärrvärmeledningar är liten i 
förhållande till det totala transportutsläppet (Figur 1-8). Under 
etapp 1 utgör den ökade bränsletransporten cirka 8 % av de 
totala transportutsläppen. Vid fullt utbyggd anläggning 
minskas denna andel till cirka 2 %.       

 

Figur 1. Utsläpp av svaveldioxid (kg/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket under etapp 1. Utsläppsvärden för Löt, Karby, 
Gillinge och Stava Syd beräknas med antagande av ett samarbete med 
SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. Utsläppsvärden för Hagby 
beräknas med antagande av ett samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning 
i Hagby. 

 

Figur 2. Utsläpp av kvävedioxid (kg/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket under etapp 1. Utsläppsvärden för Löt, Karby, 
Gillinge och Stava Syd beräknas med antagande av ett samarbete med 
SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. Utsläppsvärden för Hagby 
beräknas med antagande av ett samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning 
i Hagby. 
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Figur 3. Utsläpp av partiklar (kg/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket under etapp 1. Utsläppsvärden för Löt, Karby, 
Gillinge och Stava Syd beräknas med antagande av ett samarbete med 
SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. Utsläppsvärden för Hagby 
beräknas med antagande av ett samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning 
i Hagby. 

 

 

Figur 4. Utsläpp av koldioxid (ton/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket under etapp 1. Utsläppsvärden för Löt, Karby, 
Gillinge och Stava Syd beräknas med antagande av ett samarbete med 
SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. Utsläppsvärden för Hagby 
beräknas med antagande av ett samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning 
i Hagby. 
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Figur 5. Utsläpp av svaveldioxid (kg/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket vid fullt utbyggd anläggning. Utsläppsvärden 
för samtliga lokaliseringsalternativ beräknas med antagande av ett 
samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. 

 

 

 

Figur 6. Utsläpp av kvävedioxid (kg/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket vid fullt utbyggd anläggning. Utsläppsvärden 
för samtliga lokaliseringsalternativ beräknas med antagande av ett 
samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. 
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Figur 7. Utsläpp av partiklar (kg/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket vid fullt utbyggd anläggning. Utsläppsvärden 
för samtliga lokaliseringsalternativ beräknas med antagande av ett 
samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. 

 

Referenser: 

Hbefa, 2014. Welcome to HBEFA: The Handbook Emission Factors for 
Road Transport (HBEFA). www.hbefa.net (Hämtad: 2014-12-05) 

Hjalmarsson, A.K. 2014. Transporter till och från en ny 
kraftvärmeanläggning i Hagby, Täby kommun och deras miljöpåverkan. 
Miljökraft. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för 
kraftvärmeanläggning vid Hagby, Täby kommun. Bilaga A6. Upprättad av 
E.ON. 

Europa, 2013. Luftföroreningar: Skärpta krav för utsläpp från lätta 
motorfordon. 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28186_s
v.htm (Hämtad: 2014-12-05) 

 

Figur 8. Utsläpp av kvävoxider (ton/år) från transporter till och från det 
planerade kraftvärmeverket vid fullt utbyggd anläggning. Utsläppsvärden 
för samtliga lokaliseringsalternativ beräknas med antagande av ett 
samarbete med SÖRAB:s avfallsanläggning i Hagby och Löt. 

 

 

Lars Nilsson, projektledare för Hagby, E.ON, intervju 2014-12-03 

Sten Johansson, ansvarig för teknik och utveckling, platschef för 
avfallsanläggningen Hagby, SÖRAB, intervju 2014-12-03. 

Sten Johansson, ansvarig för teknik och utveckling, platschef för 
avfallsanläggningen Hagby, SÖRAB, intervju 2014-12-05. 
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Bilaga 2 Luftkvalitet 
 

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för kvävedioxid, NO2, avseende skydd av hälsa 
(2010:477). 

Tid	  för	  
medelvärde	  

Normvärde	  (µg/m3)	   Värdet	  får	  inte	  
överskridas	  mer	  än:	  

1	  timme	   90	   175	  timmar	  per	  
kalenderår*	  

1	  dygn	   60	   7	  dygn	  per	  kalenderår	  
Kalenderår	   40	   Får	  inte	  överskridas	  
*	  Förutsatt	  att	  halten	  inte	  överskrider	  200	  µg/m3	  under	  en	  timme,	  mer	  än	  
18	  gånger	  per	  kalenderår.	  

Det planerade kraftvärmeverkets haltbidrag till de totala 
dygnsmedelhalterna av NO2 har beräknats att år 2020 som mest 
vara 1,5 µg/m3 (600 m norr om anläggningens skorsten). 
Haltbidraget vid närmast belägna bostäder (Hagby) har 
beräknats vara mellan 0,4 och 1,3 µg/m3 där dygnsmedelhalten 
utan anläggningens bidrag beräknas vara mellan 11 och 16 
µg/m3. God marginal bedöms därför finnas till 
miljökvalitetsnormen (Lövenheim, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, avseende skydd av hälsa 
(2010:477). 

Tid	  för	  medelvärde	   Normvärde	  (µg/m3)	   Värdet	  får	  inte	  
överskridas	  mer	  än:	  

1	  dygn	   50	   35	  dygn	  per	  år	  
Kalenderår	   40	   Får	  inte	  överskridas	  
 

Anläggningens haltbidrag för dygnsmedelhalterna av PM10 
beräknas som mest vara 0,03 µg/m3 (600 m norr om 
anläggningens skorsten). Totalhalterna för dygnsmedelhalterna 
för anläggningens närområde beräknas vara mellan 16-19 
µg/m3 (Lövenheim, 2013). 

Tabell 3. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM2,5, avseende skydd av hälsa 
(2010:477). 

Tid	  för	  medelvärde	   Normvärde	  (µg/m3)	   Värdet	  får	  inte	  
överskridas	  mer	  än:	  

Kalenderår	   25	   Får	  inte	  överskridas	  
efter	  2015-‐01-‐01	  

 

Eftersom storleksfördelning på partiklarna som släpps ut från 
det planerade kraftvärmeverket saknas har alla räknats som 
PM10. Om det totala antalet partiklar som anläggningen 
släpper ut består av PM2,5 blir haltbidraget för årsmedelvärdet 
˃ 0,02 µg/m3. Eftersom hela Stockholms län idag klarar 
miljökvalitetsnormen för PM2,5 antas anläggningens bidrag 
inte medföra att den överskrids (Lövenheim 2013). 
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Tabell 4. Miljökvalitetsnorm för svaveldioxid, SO2, avseende skydd av 
ekosystem (2010:477). 

Tid	  för	  medelvärde	   Normvärde	  (µg/m3)	   Värdet	  får	  inte	  
överskridas	  mer	  än:	  

Vintermedelvärde	  
1	  okt-‐	  31	  mars	  

20	   Får	  inte	  överskridas	  

Årsmedelvärde	   20	   Får	  inte	  överskridas	  
 

Tabell 5. Miljökvalitetsnorm för svaveldioxid, SO2, avseende skydd av hälsa 
(2010:477). 

Tid	  för	  medelvärde	   Normvärde	  (µg/m3)	   Värdet	  får	  inte	  
överskridas	  mer	  än:	  

1	  timme	   200	   175	  timmar	  per	  år	  
1	  dygn	   100	   7	  dygn	  per	  år	  
 

Den planerade anläggningens beräknade haltbidrag av SO2 är 
som mest 0,1 µg/m3 (600 meter norr om anläggningens 
skorsten). Årsmedelvärdet har bedömts till cirka 0,5-1 µg/m3. 
Det bedöms vara god marginal till miljökvalitetsnormerna 
(Lövenheim 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Utsläpp till luft från kraftvärmeverket i jämförelse med 
miljökvalitetsnormer (Lövenheim, 2013). Beräkningarna av utsläpp till luft 
är baserade på modelleringar från lokalieringsområdet i Hagby och dessa 
värden har antagits rimliga för de övriga lokaliseringsområdena, då 
klimatologiska och spatiala skillnader mellan lokaliseringsområdena 
bedöms vara små. 

Ämne	   Medel-‐
värdes	  
period	  

Planerade	  
anlägg-‐
ningens	  

haltbidrag1	  
(µg/m³)	  

Totalt	  
halt-‐

bidrag2	  
(µg/m³)	  

MKN-‐
värde3	  
(µg/m³)	  

Bedömning	  
mot	  miljö-‐
kvalitets-‐
norm	  

Kvävedioxid	  
(NO2)	  

Dygn	   1,5	   12-‐18	   60	   <	  MKN-‐
värde	  

Partiklar	  
(PM10,	  
PM2,5)	  

Dygn	   0,03	   19-‐26	   50	   <	  MKN-‐
värde	  

Svaveldioxid	  
(SO2)	  

År	   0,1	   0,5-‐1,0	   20	   <	  MKN-‐
värde	  

1Den planerade anläggningens haltbidrag till de totala medelhalterna. 
2I totalt haltbidrag ingår bidrag från planerad kraftvärmeanläggning, 
trafikens bidrag samt regionala och urbana bakgrundshalter. 
3Miljökvalitetesnorm (MKN).
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Tabell 7. Utsläpp till luft från kraftvärmeverket i jämförelse med miljökvalitetsnormer (Lövenheim, 2013). Beräkningarna av utsläpp till luft är baserade på 
modelleringar från lokalieringsområdet i Hagby och dessa värden har antagits rimliga för de övriga lokaliseringsområdena, då klimatologiska och spatiala 
skillnader mellan lokaliseringsområdena bedöms vara små. 

1De beräknade haltbidragen från avfallspannan vid en fullt utbyggd anläggning. 
2Bakgrundshalter i urban bakgrund utifrån mätningar 2003-2004 i taknivå på Torkel Knutssonsgatan i Stockholms innerstad.   
3Miljökvalitetesnorm (MKN).  
4Nedre utvärderingströskel av miljökvalitetsnorm (NUT). 

 

 

 

 

Referenser:  

Luftkvalitetsförordning (2010:477). 

Lövenheim, B. 2013. Ny kraftvärme- anläggning vid Hagby, Täby kommun. Spridningsberäkning för luftföroreningshalter av kvävedioxid, svaveldioxid och 
partiklar (PM10) år 2020. Bilaga B5. Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. 

Ämne	   Medel-‐
värdes	  
period	  

Planerade	  anläggningens	  
haltbidrag1	  (ng/m³)	  

Bedömd	  
bakgrundshalt2	  

(ng/m³)	  

MKN-‐värde3	  (ng/m³)	   NUT4	  (ng/m³)	   Bedömning	  mot	  
miljökvalitetsnorm	  

Arsenik	   År	   0,0007	   0,88	   6	   2,4	   <	  NUT	  

Kadmium	   År	   0,0025	   0,11	   5	   2	   <	  NUT	  

Nickel	   År	   0,007	   2,3	   20	   10	   <	  NUT	  

Bly	   År	   0,000004	   0,003	   0,5	   0,25	   <	  NUT	  
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Bilaga 3 Bulleremissioner  
Tabell 1.  Ekvivalenta ljudeffektnivåer i dBA för källor vid E.ON:s kraftvärmeanläggning och SÖRAB (Sundgren, 2014). 

 

 

 

 

Referens: 

Sundgren, P. 2014. Akustik Kraftvärmeanläggning, Hagby Ljudutredning. WSP Akustik. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för kraftvärmeanläggning vid 
Hagby, Täby kommun, Bilaga B8. Upprättad av E.ON.

Ljudkälla	   dBA	   Notering	  

Kylaggregat	  med	  luftfläktar	  (E.ON)	   103	   Data	  från	  leverantör	  
Skorstensutlopp	  (E.ON)	   85	   Data	  från	  mätning	  på	  liknande	  anläggning	  
Krossanläggning	  (E.ON)	   106	   Data	  från	  mätning	  på	  liknande	  anläggning	  
Tunga	  transporter	  på	  anläggningsområdet	  
(E.ON)	  

99	   Data	  från	  mätning	  på	  liknande	  anläggning	  

Materialhantering	  hjullastare	  på	  
bränsleplan	  (E.ON)	  

99	   Data	  från	  mätning	  

Vägtrafik	  på	  Norrortsleden	  och	  övriga	  
vägar	  i	  närområdet.	  (E.ON)	  

Beräknas	  separat	  
För	  vägtrafiken	  har	  antagits	  att	  den	  kör	  med	  den	  skyltade	  och	  tillåtna	  
hastigheten	  för	  respektive	  fordonsslag.	  Beräkningsprogrammet	  innehåller	  
ljuddata	  som	  väljs	  automatiskt	  beroende	  på	  hastighet	  och	  antalet	  fordon.	  

Mobil	  bränslekross	  (SÖRAB)	   118	   Data	  från	  mätning	  på	  liknande	  anläggning	  
Materialhantering	  hjullastare	  på	  
	  komposthanteringsyta	  (SÖRAB)	  

99	   Data	  från	  mätning	  
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Bilaga 4 Resurshushållning 
Resurshushållningen för de olika lokaliseringsalternativen 
kommer att skilja sig på grund av lokalernas relativa lägen. Ju 
längre bort lokaliseringsalternativet ligger från befintliga 
fjärrvärmenät, desto högre blir energiförbrukningen. 
Energiförlusterna yttrar sig genom elförbrukning för pumpning 
av fjärrvärme samt genom värmeförluster i fjärrvärmeledningar 
(Hjalmarsson, 2014a) (Tabell 1). Energiförlusterna i 
fjärrvärmeledningarna kommer kompenseras genom ökad 
bränsleförbrukning (Johansson, pers. komm., 2014-12-05).  

För att producera 1 GWh energi behövs cirka 300 ton sorterat 
verksamhetsavfall eller cirka 450 ton biobränsle. 
Energiproduktionen varierar dock lite beroende på 
energiinnehåll och fukthalt i bränslet (Sten Johansson, pers. 
komm., 2014-12-05). Vid fullt utbyggd anläggning består 
energiproduktionen av cirka 60 % biobränsle, cirka 39 % 
verksamhetsavfall och cirka 1 % olja (Hjalmarsson, 2014c). 
Utifrån dessa uppgifter har mängd bränsle som behövs för att 
kompensera energiförlusterna i fjärrvärmeledningarna 
beräknats (Tabell 1). Eftersom oljan utgör en så liten del av 
energiproduktionen har detta bränsle inte ingått i 
beräkningarna.  

Baserad på Hjalmarssons utredning (2014b) har det antagits att 
1 GWh energi som skapas genom förbränning av 
verksamhetsavfall medför 660 ton CO2-utsläpp. Biobränsle 
antas inte bidra till något CO2-utsläpp (Hjalmarson, 2014b). I 
Tabell 1 redovisas CO2-utsläppen från kraftvärmeverkens 

elförbrukning samt CO2-utsläppen som uppkommer vid 
förbränning av bränsle som kompenserar energiförlusterna.   
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Tabell 1. Energibehov och energiförlust som uppstår i fjärrvärmeledningar, samt bränsle som behövs för att kompensera energiförlusten såsom relaterade CO2-
utsläpp. Värden för de fem lokaliseringsalternativen visas (Hjalmarsson, 2014a). 

	  

Elförbruk-‐
ning	  för	  
pumpning	  
av	  
fjärrvärme	  
(GWh/år)	  

Energi-‐
förluster	  i	  
fjärrvärme-‐
ledningar	  
(GWh/år)	  

Bränsleförbrukning	  för	  att	  kompensera	  
energiförluster	  i	  fjärrvärmeledningar	   CO2	  utsläpp	  av	  

elförbrukning	  för	  
pumpning	  av	  
fjärrvärme	  
(ton/år)	  

CO2	  utsläpp	  vid	  förbränning	  av	  
bränsle	  som	  kompenserar	  
energiförluster	  	  
(ton/år)	  

Etapp	  1	   Fullt	  utbyggd	  anläggning	  

Etapp	  1	  	  
	  

Fullt	  utbyggd	  
anläggning	  	  

Sorterat	  
verksamhets-‐
avfall	  	  
(ton/år)	  

Sorterat	  
verksamhets-‐
avfall	  	  
(ton/år)	  

Biobränsle	  
(ton/år)	  

Löt	   25,1	   30,6	   9180	   3672	   8262	   17000	   20183	   8073	  

Karby	   17,9	   23,5	   7050	   2820	   6345	   12000	   15500	   6200	  

Gillinge	   12,4	   18,00	   5400	   2160	   4860	   8000	   11872	   4749	  

Stava	  
Syd	  	  

14,5	   18,9	   5670	   2268	   5103	   10000	   12466	   4986	  

Hagby	  	   6,5	   15,00	   4500	   1800	   4050	   4000	   9894	   3957	  

 

 

Referenser: 

Hjalmarsson, A.K. 2014a. E.ON Lokaliseringsutredning för en kraftvärmeanläggning i nordöstra Storstockholmsregionen. Miljökraft. Ansökan om tillstånd 
enligt miljöbalken för kraftvärmeanläggning vid Hagby, Täby kommun. Bilaga B4. Upprättad av E.ON. 

Hjalmarson, A.K. 2014b. Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun. Miljökraft. Bilaga B4. 

Hjalmarsson, A-K. 2014c. Teknisk beskrivning för en ny kraftvärmeanläggning vid Hagby, Täby kommun. Miljökraft. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
för kraftvärmeanläggning vid Hagby, Täby kommun, Bilaga A. Upprättad av E.ON. 

Sten Johansson, ansvarig för teknik och utveckling, platschef för avfallsanläggningen Hagby, SÖRAB, intervju 2014-12-05. 
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Bilaga 5 Miljömål 

5.1 Berörda nationella miljökvalitetsmål 

 
Tabell 1. Beskrivning av nationella miljökvalitetsmål som berörs av byggandet av ett kraftvärmeverk (Naturvårdsverket, 2014d). 
 

Nationellt	  miljökvalitetsmål	   Beskrivning	  

Begränsad	  klimatpåverkan	   Utsläpp	  av	  växthusgaser	  orsakade	  av	  människan	  i	  atmosfären	  ska	  stabiliseras	  på	  en	  nivå	  som	  innebär	  att	  påverkan	  
på	  klimatsystemet	  inte	  blir	  farlig.	  

Frisk	  luft	   Luften	  ska	  vara	  så	  ren	  att	  människors	  hälsa	  samt	  djur,	  växter	  och	  kulturvärden	  inte	  skadas.	  

Bara	  naturlig	  försurning	   De	  försurande	  effekterna	  av	  nedfall	  och	  markanvändning	  ska	  underskrida	  gränsen	  för	  vad	  mark	  och	  vatten	  tål.	  
Ytterligare	  ska	  inte	  korrosionshastigheten	  öka	  för	  kulturföremål,	  byggnader	  samt	  tekniska	  material.	  	  

Giftfri	  miljö	   Miljön	  ska	  vara	  fri	  från	  ämnen	  och	  metaller	  som	  skapats	  i	  eller	  utvunnits	  av	  samhället	  och	  som	  kan	  hota	  människors	  
hälsa	  eller	  den	  biologiska	  mångfalden.	  

Ingen	  övergödning	   Halter	  av	  gödande	  ämnen	  i	  mark	  och	  vatten	  ska	  inte	  medföra	  negativ	  inverkan	  på	  människors	  hälsa	  eller	  
förutsättningar	  för	  biologisk	  mångfald.	  	  

Levande	  sjöar	  och	  vattendrag	   Ekologisk	  hållbarhet	  och	  variationsrika	  livsmiljöer	  för	  sjöar	  och	  vattendrag	  ska	  bevaras.	  Ytterligare	  ska	  naturlig	  
produktionsförmåga,	  biologisk	  mångfald	  och	  kulturmiljövärden	  värnas.	  

Grundvatten	  av	  god	  kvalitet	   Grundvattnet	  ska	  erbjuda	  en	  säker	  och	  hållbar	  dricksvattenförsörjning	  samt	  bidra	  till	  en	  god	  livsmiljö	  för	  växter	  och	  
djur	  i	  sjöar	  och	  vattendrag.	  	  
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Levande	  skogar	   Skogens	  och	  skogsmarkens	  värde	  för	  biologisk	  produktion	  ska	  skyddas	  samtidigt	  som	  den	  biologiska	  mångfalden	  
bevaras	  samt	  kulturmiljövärden	  och	  sociala	  värden	  värnas.	  

Ett	  rikt	  odlingslandskap	   Värdet	  i	  biologisk	  produktion	  och	  livsmedelsproduktion	  för	  odlingslandskap	  och	  jordbruksmark	  ska	  värnas	  och	  
skyddas	  samtidigt	  som	  den	  biologiska	  mångfalden	  och	  kulturmiljövärdena	  bevaras	  och	  stärks.	  

God	  bebyggd	  miljö	   Bebyggelse	  ska	  utgöra	  en	  hälsosam	  livsmiljö	  samt	  medverka	  till	  en	  god	  regional	  och	  nationell	  miljö.	  Stadsplanering	  
ska	  främja	  en	  långsiktigt	  god	  hushållning	  av	  mark,	  vatten	  och	  andra	  resurser.	  

Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  djurliv	  
Den	  biologiska	  mångfalden	  ska	  bevaras	  och	  nyttjas	  på	  ett	  hållbart	  sätt,	  för	  nuvarande	  och	  framtida	  generationer.	  
Arternas	  livsmiljöer	  och	  ekosystemen	  samt	  deras	  funktioner	  och	  processer	  ska	  värnas.	  Tillgång	  till	  en	  god	  natur-‐	  och	  
kulturmiljö	  med	  rik	  biologisk	  mångfald	  ska	  förekomma.	  

 

5.2 Lokala miljömål 

Information angående lokala miljömål för vardera lokal är hämtade från respektive kommun, däremot har bedömningen av de lokala 
miljömålen utförts av författarna. Riktningarna för trendpilarna beskrivs nedan. 
 

-‐ Positiv, utveckling som bedöms gynna miljötillståndet. 

-‐ Neutral, tydlig riktning för utveckling i miljön saknas. 

-‐ Negativ, utveckling som bedöms försämra miljötillståndet. 

-‐ Oklar, tillräckliga underlag för bedömning saknas. 
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5.2.1 Lokala miljömål: Löt 
 
Tabell 2. Lokala miljömål för Vallentuna kommun som kan komma att påverkas av byggandet av ett kraftvärmeverk i Löt (Vallentuna kommun, 2014d). 
 
Lokala	  miljömål	  
Vallentuna	  Kommun	   Trend	  

Positiva	  effekter	  för	  uppfyllelse	  av	  lokala	  
miljömål	  jämfört	  med	  nollalternativet	  

Negativa	  effekter	  som	  motverkar	  uppfyllelse	  av	  
lokala	  miljömål	  jämfört	  med	  nollalternativet	  

Spara	  på	  energi	  och	  övergå	  till	  
förnybara	  energikällor	  för	  
uppvärmning,	  transporter	  och	  
övrig	  energianvändning	  för	  att	  
minska	  belastningen	  på	  vår	  miljö.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  
resurshushållning	  kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Samverkan	  med	  avfallsverksamhet	  är	  möjligt.	  
	  

Avståndet	  till	  Löt	  är	  långt	  från	  fjärrvärmebrukare	  vilket	  
medför	  förlust	  av	  energi.	  	  
Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  
bränslen.	  
Förhöjda	  värden	  av	  farligt	  utsläpp	  från	  ökad	  transport	  
till	  anläggning.	  	  

Ställa	  höga	  krav	  vid	  all	  
upphandling,	  byta	  ut	  varor	  och	  
kemiska	  produkter	  mot	  mindre	  
skadliga	  och	  minimera	  
miljöbelastande	  utsläpp.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  
resurshushållning	  kan	  utsläpp	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  
nivå	  med	  hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Förhöjda	  värden	  av	  farligt	  utsläpp	  från	  ökad	  transport	  
till	  anläggning.	  
Ökade	  lokala	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  anläggning.	  
	  	  

Hushålla	  med	  naturresurser,	  
återanvända	  och	  återvinna	  det	  vi	  
använder.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  
resurshushållning	  kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  

Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  
bränslen.	  

Använda	  energi	  och	  råvaror	  på	  ett	  
effektivt	  sätt,	  sträva	  efter	  att	  öka	  
andelen	  av	  förnybara	  resurser	  och	  
förebygga	  föroreningar.	  	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  
resurshushållning	  kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
minska.	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Samverkan	  med	  avfallsverksamhet	  är	  möjligt.	  
Skadeförebyggande	  åtgärder	  kommer	  att	  vidtas	  
för	  att	  minska	  belastningen	  på	  omgivningen.	  

Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  
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Värna	  om	  biologisk	  mångfald,	  
hotade	  arter	  och	  deras	  livsrum,	  
såväl	  i	  odlingslandskapet	  som	  i	  
olika	  vattenmiljöer	  och	  skog	  med	  
höga	  värden.	  

	  
Skadeförebyggande	  åtgärder	  kommer	  att	  vidtas	  
för	  att	  minska	  belastningen	  på	  omgivningen.	  
	  

Områdets	  sjöar	  och	  vattendrag	  är	  redan	  känsliga.	  
Skogsområde	  utan	  särskilda	  naturvärden	  tas	  i	  anspråk	  
för	  verksamheten.	  
Fragmentering	  av	  skogslandskapet	  kan	  leda	  till	  sämre	  
spridningsmöjligheter	  för	  växter	  och	  djur	  i	  närliggande	  
områden.	  

Grunda	  all	  samhällsplanering	  på	  
miljö-‐	  och	  hållbarhetsaspekter,	  så	  
att	  mark,	  vatten	  och	  fysisk	  miljö	  
används	  på	  ett	  resurssnålt	  och	  
hållbart	  sätt.	  

	  

Planerad	  anläggning	  kan	  komma	  att	  påverka	  
relativt	  få	  bostäder	  i	  kringliggande	  område.	  	  
Störningsgraden	  för	  själva	  verksamheten	  för	  
människans	  hälsa	  anses	  liten.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Planerad	  kraftvärmeanläggning	  kan	  ersätta	  vissa	  
mindre	  centralt	  belägna	  produktionsanläggningar.	  	  
Ökad	  möjlighet	  för	  anslutning	  till	  fjärrvärmenät.	  
Möjlighet	  att	  skogsområden	  med	  högre	  
naturvärden	  bibehålls.	  

Avståndet	  till	  Löt	  är	  långt	  från	  fjärrvärmebrukare	  vilket	  
medför	  förlust	  av	  energi.	  	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  
Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  	  
Ökat	  dagvattenflöde	  vid	  hårdgjorda	  ytor	  kan	  medföra	  
spridning	  av	  föroreningar.	  	  
Exploatering	  av	  skogsmark	  leder	  till	  förlorade	  
möjligheter	  till	  kolsänkor	  lokalt.	  

Ställa	  höga	  krav	  på	  vår	  
luftkvalitet.	  Luften	  ska	  vara	  så	  ren	  
att	  människors	  hälsa	  samt	  djur,	  
växter	  och	  kulturvärden	  inte	  
skada.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  
resurshushållning	  kan	  utsläpp	  minska.	  
Planerat	  område	  är	  utformat	  utifrån	  att	  delar	  av	  
skogsområden	  med	  högre	  naturvärden	  bibehålls.	  	  

Transporter	  till	  och	  från	  anläggning	  medför	  högre	  
bullernivåer	  och	  sämre	  luftkvalitet	  med	  ökade	  utsläpp	  
och	  högre	  partikelhalter.	  
Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  
Lokalt	  ökade	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  anläggning.	  	  
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5.2.2 Lokala miljömål: Karby 
 
Tabell 3. Lokala miljömål för Vallentuna kommun som kan komma att påverkas av byggandet av ett kraftvärmeverk i Karby (Vallentuna kommun, 2014d). 
 
Lokala	  miljömål	  	  	  
Vallentuna	  Kommun	  

Trend	  
Positiva	  effekter	  för	  uppfyllelse	  av	  lokala	  
miljömål	  jämfört	  med	  nollalternativet	  

Negativa	  effekter	  som	  motverkar	  uppfyllelse	  av	  
lokala	  miljömål	  jämfört	  med	  nollalternativet	  

Spara	  på	  energi	  och	  övergå	  till	  
förnybara	  energikällor	  för	  
uppvärmning,	  transporter	  och	  
övrig	  energianvändning	  för	  att	  
minska	  belastningen	  på	  vår	  miljö.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  
kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
	  
	  

Avståndet	  till	  Karby	  är	  relativt	  långt	  från	  
fjärrvärmebrukare	  vilket	  medför	  förlust	  av	  energi.	  	  
Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  
bränslen.	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  	  

Ställa	  höga	  krav	  vid	  all	  
upphandling,	  byta	  ut	  varor	  och	  
kemiska	  produkter	  mot	  mindre	  
skadliga	  och	  minimera	  
miljöbelastande	  utsläpp.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  
kan	  utsläpp	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  till	  förnyelsebara	  bränslen.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  
nivå	  med	  hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  
Lokalt	  ökade	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  anläggning.	  
	  	  

Hushålla	  med	  naturresurser,	  
återanvända	  och	  återvinna	  det	  vi	  
använder.	  

	  
Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  
kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  

Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  
bränslen.	  

Använda	  energi	  och	  råvaror	  på	  ett	  
effektivt	  sätt,	  sträva	  efter	  att	  öka	  
andelen	  av	  förnybara	  resurser	  och	  
förebygga	  föroreningar.	  	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  
kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  minska.	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Skadeförebyggande	  åtgärder	  kommer	  att	  vidtas	  för	  
att	  minska	  belastningen	  på	  omgivningen.	  

Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  	  
Förhöjda	  värden	  av	  farligt	  utsläpp	  från	  ökad	  transport	  
till	  anläggning.	  

Värna	  om	  biologisk	  mångfald,	  
hotade	  arter	  och	  deras	  livsrum,	  
såväl	  i	  odlingslandskapet	  som	  i	  
olika	  vattenmiljöer	  och	  skog	  med	  
höga	  värden.	  

	  
Skadeförebyggande	  åtgärder	  kommer	  att	  vidtas	  för	  
att	  minska	  belastningen	  på	  omgivningen.	  
	  

Områdets	  sjöar	  och	  vattendrag	  är	  redan	  känsliga.	  
Skogsområde	  utan	  särskilda	  naturvärden	  tas	  i	  anspråk	  
för	  verksamheten.	  
Fragmentering	  av	  skogslandskapet	  kan	  leda	  till	  sämre	  
spridningsmöjligheter	  för	  växter	  och	  djur	  i	  närliggande	  
områden.	  
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Grunda	  all	  samhällsplanering	  på	  
miljö-‐	  och	  hållbarhetsaspekter,	  så	  
att	  mark,	  vatten	  och	  fysisk	  miljö	  
används	  på	  ett	  resurssnålt	  och	  
hållbart	  sätt.	  

	  

Planerad	  anläggning	  kan	  komma	  att	  påverka	  bostäder	  
i	  kringliggande	  område.	  	  
Störningsgraden	  för	  själva	  verksamheten	  för	  
människans	  hälsa	  anses	  liten.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Planerad	  kraftvärmeanläggning	  kan	  ersätta	  vissa	  
mindre	  centralt	  belägna	  produktionsanläggningar.	  	  
Ökad	  möjlighet	  för	  anslutning	  till	  fjärrvärmenät.	  
Möjlighet	  att	  skogsområden	  med	  högre	  naturvärden	  
bibehålls.	  

Avståndet	  till	  Karby	  är	  långt	  från	  fjärrvärmebrukare	  
vilket	  medför	  förlust	  av	  energi.	  	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  
Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  	  
Ökat	  dagvattenflöde	  vid	  hårdgjorda	  ytor	  kan	  medföra	  
spridning	  av	  föroreningar.	  	  
Exploatering	  av	  skogsmark	  leder	  till	  förlorade	  
möjligheter	  till	  kolsänkor	  lokalt.	  

Ställa	  höga	  krav	  på	  vår	  
luftkvalitet.	  Luften	  ska	  vara	  så	  ren	  
att	  människors	  hälsa	  samt	  djur,	  
växter	  och	  kulturvärden	  inte	  
skada.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  
kan	  utsläpp	  minska.	  
Planerat	  område	  är	  utformat	  utifrån	  att	  delar	  av	  
skogsområden	  med	  högre	  naturvärden	  bibehålls.	  	  

Transporter	  till	  och	  från	  anläggning	  medför	  högre	  
bullernivåer	  och	  sämre	  luftkvalitet	  med	  ökade	  utsläpp	  
och	  högre	  partikelhalter.	  
Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  
Lokalt	  ökade	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  anläggning.	  	  
Närliggande	  kulturvärden	  kan	  skadas.	  
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5.2.3 Lokala miljömål: Gillinge 
 
Tabell 4. Lokala miljömål för Vallentuna Kommun som kan komma att påverkas av byggandet av ett kraftvärmeverk i Gillinge (Vallentuna kommun, 2014d). 
 
Lokala	  miljömål	  	  	  
Vallentuna	  Kommun	  	  

Trend	  
Positiva	  effekter	  för	  uppfyllelse	  av	  lokala	  miljömål	  
jämfört	  med	  nollalternativet	  

Negativa	  effekter	  som	  motverkar	  uppfyllelse	  av	  
lokala	  miljömål	  jämfört	  med	  nollalternativet	  

Spara	  på	  energi	  och	  övergå	  till	  
förnybara	  energikällor	  för	  
uppvärmning,	  transporter	  och	  
övrig	  energianvändning	  för	  att	  
minska	  belastningen	  på	  vår	  miljö.	  

	  
	  
	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kan	  
utsläpp	  av	  växthusgaser	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
	  
	  

Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  
fossila	  bränslen.	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  	  

Ställa	  höga	  krav	  vid	  all	  
upphandling,	  byta	  ut	  varor	  och	  
kemiska	  produkter	  mot	  mindre	  
skadliga	  och	  minimera	  
miljöbelastande	  utsläpp.	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kan	  
utsläpp	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  nivå	  
med	  hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  
Lokalt	  ökade	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  
anläggning.	  
	  	  

Hushålla	  med	  naturresurser,	  
återanvända	  och	  återvinna	  det	  vi	  
använder.	  

	  
Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kan	  
utsläpp	  av	  växthusgaser	  minska.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  

Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  
fossila	  bränslen.	  

Använda	  energi	  och	  råvaror	  på	  ett	  
effektivt	  sätt,	  sträva	  efter	  att	  öka	  
andelen	  av	  förnybara	  resurser	  och	  
förebygga	  föroreningar.	  	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kan	  
utsläpp	  av	  växthusgaser	  minska.	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Skadeförebyggande	  åtgärder	  kommer	  att	  vidtas	  för	  att	  
minska	  belastningen	  på	  omgivningen.	  

Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  

Värna	  om	  biologisk	  mångfald,	  
hotade	  arter	  och	  deras	  livsrum,	  
såväl	  i	  odlingslandskapet	  som	  i	  
olika	  vattenmiljöer	  och	  skog	  med	  
höga	  värden.	  

	  
Skadeförebyggande	  åtgärder	  kommer	  att	  vidtas	  för	  att	  
minska	  belastningen	  på	  omgivningen.	  
	  

Områdets	  sjöar	  och	  vattendrag	  är	  redan	  känsliga.	  
Relativt	  oexploaterad	  naturmark	  tas	  i	  anspråk	  
som	  även	  utgör	  ett	  lokalt	  och	  kommunalt	  
intresse.	  
Fragmentering	  av	  skogslandskapet	  kan	  leda	  till	  
sämre	  spridningsmöjligheter	  för	  växter	  och	  djur	  i	  
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närliggande	  områden.	  	  
Exploatering	  av	  skogsmark	  leder	  till	  förlorade	  
möjligheter	  till	  kolsänkor	  lokalt.	  

Grunda	  all	  samhällsplanering	  på	  
miljö-‐	  och	  hållbarhetsaspekter,	  så	  
att	  mark,	  vatten	  och	  fysisk	  miljö	  
används	  på	  ett	  resurssnålt	  och	  
hållbart	  sätt.	  

	  

Planerad	  anläggning	  kan	  komma	  att	  påverka	  bostäder	  i	  
kringliggande	  område.	  	  
Störningsgraden	  för	  själva	  verksamheten	  för	  människans	  
hälsa	  anses	  liten.	  	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Planerad	  kraftvärmeanläggning	  kan	  ersätta	  vissa	  mindre	  
centralt	  belägna	  produktionsanläggningar.	  	  
Ökad	  möjlighet	  för	  anslutning	  till	  fjärrvärmenät.	  
Möjlighet	  att	  skogsområden	  med	  högre	  naturvärden	  
bibehålls.	  
	  

Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  
transporter	  till	  anläggning.	  
Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  	  
Ökat	  dagvattenflöde	  vid	  hårdgjorda	  ytor	  kan	  
medföra	  spridning	  av	  föroreningar.	  	  
Exploatering	  av	  skogsmark	  leder	  till	  förlorade	  
möjligheter	  till	  kolsänkor	  lokalt.	  
Etablering	  krockar	  med	  kommunens	  planer	  för	  
utbyggnad	  av	  Rosenkällas	  handelsplats	  och	  
bostadsområde.	  

Ställa	  höga	  krav	  på	  vår	  luftkvalitet.	  
Luften	  ska	  vara	  så	  ren	  att	  
människors	  hälsa	  samt	  djur,	  växter	  
och	  kulturvärden	  inte	  skada.	  

	  
Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  kan	  
utsläpp	  minska.	  
Planerat	  område	  är	  utformat	  utifrån	  att	  delar	  av	  
skogsområden	  med	  högre	  naturvärden	  bibehålls.	  	  

Transporter	  till	  och	  från	  anläggning	  medför	  högre	  
bullernivåer	  och	  sämre	  luftkvalitet	  med	  ökade	  
utsläpp	  och	  högre	  partikelhalter.	  
Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  
vattenföroreningar.	  
Lokalt	  ökade	  utsläpp	  till	  luft	  av	  planerad	  
anläggning.	  	  
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5.2.4 Lokala miljömål: Stava Syd 
 
Tabell 5. Lokala miljömål för Österåkers kommun som kan komma att påverkas av byggandet av ett kraftvärmeverk i Stava Syd (Brunsell et.al., 2010; SWECO, 
2014; Österåker kommun, 2006a; Österåker kommun, 2011; Österåker kommun, 2012). 
 
Lokala	  miljömål	  
Österåker	  kommun	  

Trend	  
Positiva	  effekter	  för	  uppfyllelse	  av	  lokala	  miljömål	  
jämfört	  med	  nollalternativet	  

Negativa	  effekter	  som	  motverkar	  uppfyllelse	  av	  lokala	  miljömål	  
jämfört	  med	  nollalternativet	  

Begränsad	  
klimatpåverkan	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  
kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  minska.	  	  
Övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
	  

Avståndet	  till	  Stava	  är	  relativt	  långt	  från	  fjärrvärmebrukare	  vilket	  
medför	  förlust	  av	  energi.	  	  
Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  bränslen.	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  transporter	  till	  
anläggning.	  	  

Giftfri	  miljö	   	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  resurshushållning	  
kan	  utsläpp	  minska.	  	  
Lägre	  utsläpp	  av	  svaveldioxid.	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  
nivå	  med	  hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Etablering	  kan	  orsaka	  markföroreningar.	  
Ökat	  dagvattenflöde	  vid	  hårdgjorda	  ytor	  kan	  medföra	  spridning	  av	  
föroreningar.	  	  
Kraftvärmeverket	  bidrar	  till	  långväga	  transporterade	  föroreningar.	  
Ökat	  utsläpp	  av	  kväveoxider	  och	  ammoniak.	  
Utsläpp	  till	  luft	  av	  partiklarna	  PM	  2,5	  och	  PM	  10.	  	  

Ingen	  övergödning	   	  
Lägre	  utsläpp	  av	  svaveldioxid.	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  
nivå	  med	  hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  

Etablering	  kan	  orsaka	  markföroreningar.	  
Vid	  avverkning	  av	  skog	  kan	  näringsämnen	  frigöras.	  
Ökade	  utsläpp	  av	  kväveoxider	  och	  ammoniak.	  

Långsiktigt	  hållbar	  
utveckling	  för	  
kommunen	  och	  
samhället	  i	  stort	  
	  

	  

Planerad	  anläggning	  ligger	  på	  en	  relativt	  avskild	  plats.	  
Planerat	  område	  är	  utformat	  utifrån	  att	  delar	  av	  
skogsområden	  med	  högre	  naturvärde	  bibehålls.	  	  
Störningsgraden	  för	  människans	  hälsa	  anses	  liten.	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Planerad	  kraftvärmeanläggning	  kan	  ersätta	  vissa	  
mindre	  centralt	  belägna	  produktionsanläggningar.	  	  
Ökad	  möjlighet	  för	  anslutning	  till	  fjärrvärmenät.	  	  

Relativt	  oexploaterad	  naturmark	  som	  används	  till	  rekreation	  tas	  i	  
anspråk.	  
Skog	  avverkas	  och	  naturvärden	  av	  kommunalt	  och	  lokalt	  intresse	  
går	  förlorade.	  
Fragmentering	  av	  skogslandskapet	  kan	  leda	  till	  sämre	  
spridningsmöjligheter	  för	  växter	  och	  djur	  i	  närliggande	  områden.	  	  
Störningskänsliga	  arter	  och	  människors	  hälsa	  kan	  ta	  skada	  av	  buller	  
och	  farliga	  utsläpp	  från	  verksamhet	  och	  transporter.	  	  
Exploatering	  av	  skogsmark	  leder	  till	  förlorade	  möjligheter	  till	  
kolsänkor	  lokalt.	  

 
  



 

169 

5.2.5 Lokala miljömål: Hagby 
 
Tabell 6. Lokala miljömål för Täby Kommun som kan komma att påverkas av byggandet av ett kraftvärmeverk i Habgy (Hjalmarsson, 2014). 
 
Lokala	  miljömål	  
Täby	  Kommun	  

Trend	  
Positiva	  effekter	  för	  uppfyllelse	  av	  lokala	  
miljömål	  jämfört	  med	  nollalternativet	  

Negativa	  effekter	  som	  motverkar	  uppfyllelse	  av	  lokala	  miljömål	  
jämfört	  med	  nollalternativet	  

Begränsad	  
klimatpåverkan	  genom	  
ökad	  resurshushållning,	  
minskade	  utsläpp	  av	  
klimatpåverkande	  
föroreningar	  

	  

Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  
resurshushållning	  kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
minska.	  	  
Övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Ökad	  möjlighet	  för	  anslutning	  till	  fjärrvärmenät.	  
	  

Produktionen	  medför	  en	  viss	  förbränning	  av	  fossila	  bränslen.	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  transporter	  till	  
anläggning.	  	  

God	  vattenmiljö	   	  
Utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  beräknas	  hållas	  på	  en	  låg	  
nivå	  med	  hjälp	  av	  skadeförebyggande	  åtgärder.	  
	  

Känsliga	  vattenmiljöer	  med	  hög	  ekologisk	  status	  kommer	  få	  ökad	  
tillförsel	  av	  N	  och	  Hg.	  

Halva	  Täby	  grönt	   	   Återplantering	  av	  träd	  som	  kompensationsåtgärd.	  
Etablering	  kan	  orsaka	  markföroreningar.	  
Vid	  avverkning	  av	  skog	  kan	  näringsämnen	  frigöras.	  
Ökade	  utsläpp	  av	  kväveoxider	  och	  ammoniak.	  

God	  bebyggd	  miljö	   	  

Planerad	  anläggning	  ligger	  på	  en	  relativt	  avskild	  
plats.	  
Störningsgraden	  för	  människans	  hälsa	  anses	  liten.	  
Möjlig	  övergång	  tillförnyelsebara	  bränslen.	  
Planerad	  kraftvärmeanläggning	  kan	  ersätta	  vissa	  
mindre	  centralt	  belägna	  produktionsanläggningar.	  	  
Ökad	  möjlighet	  för	  anslutning	  till	  fjärrvärmenät.	  	  
Genom	  ett	  aktivt	  arbete	  med	  ökad	  
resurshushållning	  kan	  utsläpp	  av	  växthusgaser	  
minska.	  	  

Verksamhet	  planeras	  i	  stort	  grönområde.	  
Natur-‐	  och	  kulturvärden	  av	  regionalt	  och	  lokalt	  intresse	  går	  
förlorade.	  
Störningskänsliga	  arter	  kan	  ta	  skada	  av	  buller	  och	  utsläpp	  från	  
verksamhet	  och	  transport.	  	  
Förhöjda	  värden	  av	  farliga	  utsläpp	  från	  ökade	  transporter	  till	  
anläggning.	  	  
Ökat	  dagvattenflöde	  vid	  hårdgjorda	  ytor	  kan	  medföra	  spridning	  av	  
föroreningar.	  	  
Etablering	  medför	  risk	  för	  mark-‐	  och	  vattenföroreningar.	  	  
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